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দ্বিতীয় সংস্করণ। 

কলিকাতা,-_-৩০নং কর্ণওয়ালিস সীট, 

সংস্কৃত প্রেস্ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত। 
. ১৩১81 মশা স্সিশা-আল ০ 



একি রিতা 
কলিকাতা 

্ নং বলরাম দে সীট, 

মেটকাফ্ প্রেসে মু | 



বিজ্ঞাপন | 

ভারতবর্ষীয় উপাসক-ম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হইল। পূর্ব সংস্করণে যে সকল বিবরণ পরিশিফীংশে 

সন্গিবেশিত ছিল, এবারে সে সমুদায় মূল গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে দেওয়া 

গেল। 

নাঁনকগন্থী, জৈন প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায় বিবরণ, যাহা স্বর্গীয় 

অক্ষয় বাবুর জীবদ্দশায়, এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের নিমিত্ত ততকর্তৃক 

সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত 

করিবার বাঁসনা রহিল। 

প্রকাশক । 
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২৯ পংক্ষির পর এই কয় পংক্তি বসিবে :-- 

কিরূপে শুদ্র শব শোকোৎপন্তি-প্রতিপাঁদক হইল এইটি বিজ্ঞাপনার্থ বেদান্তসুত্রকার উল্লিখিত 

সৃত্রের মধ্যে “তা। ভ্রধণ1ং” বলিয়। শূদ্র শব্ধের বুৎপঙ্ডি করেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই ষে, 

জানক্রতি শেক দ্রাবিত অর্থাত প্রাপ্ত হন, অথধা শোক জানশ্রুতিকে প্রাপ্ত হয়, কিম্বা জানশ্রতি 

শৌঁকাধিষ্ট হইয়া রৈ্ব-দমীগে দ্রবণ অর্থাৎ গমন করেন। এই নিমিত্ত রৈঙ্ক তাহাকে শুদ্র অর্থাৎ 

শোঁক-প্রপ্ত বলির! সম্বোধন করেন। 

শঙ্করাচ(ধ্যের সময়ে ও তাহার পূর্বে শৃন্রবর্ণ ধেদাধিকার হইতে এরূপ অষ্ট হইক়। যায় যে, শুদর 

শর্দের উল্লিখিত রূপ ব্যুৎপত্তি ন। করিয়। পার পাইবার উপায় ছিল ন!। 
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ভারতবর্ধীয় উপানক-মম্প্রদায়। 

উপক্রমণিক। | 

গ্রথম ভাগে প্রক|শিত উপক্লমণিক[ংশের ১০৫ পৃঠ(র ৮ পউক্তির পর। 

উপনিষদে হিন্দু জাতির বুদ্ধি-বিকাশের সুম্প্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 

গিয়াছে। বুদ্ধি-জ্যোতিঃ একবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, আর 

স্থির থাকে না) নান! দ্রিকে কিরণ-জাল বিকীর্ণ করিতে থাকে । তনু" 

সারে, বেদের সংহিত1, বাঁক্ষণ ও উপনিষদ অবলম্বন করিয়। ক্রমে ক্রমে 

পরমার্থ-সংক্রীন্ত কয়েকটি মত উৎপাদিত হয়, তাহার নাম দর্শন। তাহার 

মধো ছয়টি দর্শন প্রাচীন বলির পরিগণিত আছে; সাঙ্য, পাতঞ্জল, 

স্তায়, বৈশেধিক, মীমাংস! ও বেদীস্ত। 

পরমার্থ-তত্ব-অন্সন্ধীনই ভারতবধাঁয় দর্শনশাঙ্খ সমুদায়ের প্রধান 

উদ্দেশ্তা। জগতের কাঁরণ-নিরূপণ ও মনুষের মুক্তি বা পাঁরঘৌকিক 

সদগতি-লাধনের উপায়-নির্ধীরণ-বিষয় নেই দমুদায়ে বিচারিত হইয়াছে। 

এ প্রবন্ধটি পরমার্থ-বিষয়ক; অতএব এস্কলে সেই ছুইটি পারমার্থিক বিষয় 

ক্রমশঃ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। 

সাঙ্য । 

মহর্ষি কপিল সাঁছ্য-মতের প্রবর্তক। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 

করেন নাই, 

বুকববহাবিত : | 
স্শ্বাপ্রবচন। ৯২ লুত্র। 

কেন ন। ঈশ্বরের অন্তিত সপ্রমাণ হয নাক। 

যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ না হইল, তবে কিরূপে জগতের টি 

৮৮৮৮৮ নী শী ীশিিশলগপ
িপ শিস পিপি 

ন্তিকতা-বাদ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে সাঁংখ্যপ্ডিতের 
৬ তি শশী পাশপাশি 

+ কপিল খধধির এই ন 



২ _. ভারতবর্ষায় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

হয়, এ বিষয় সুতরাং তাহাকে বিবেচন। করিতে হইয়াছিল। তিনি বিচার 

করিয়া দেখিলেন, 

লানব্তলী অব্ঘিত্বি: 
সাঙ্যপ্রবচন ।১। ৭৮ সুত্র। 

পূর্ব-স্থিত বস্তু ন| থ|কিলে, কোন বন্ত উৎপন্ন হয় না। 

নাঘতৃন্সাহী লুষ্বুনন্। 
সাঁঙখযপ্রবচন। ১। ১১৪ শৃত্র। 

মহ্থুযোর শৃঙ্গ থাক! যেমন অসম্ভব, অমং অর্থাৎ অবনত হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও 

দেইরূপ অসম্ভব । 

তনাহাললিঘলান্। 
সাঙ্থাপ্রবচন। ১। ১১৫ ত্র । 

মান্ঘ। ভ্বহীনন ঘহ তন্নত্যন রল্ান্বন্ন হু বন্টন জ্ধান্যাষানুঘাহালকাহ্থা সনি 

নিঅলীলি। 

কেন না, প্রত্যেক বস্তরই উপ|দ|ন-কারণ” থাকে এইরূপ নিয়ম আছে; যেমন দৃত্তিক। 

ঘটের ও শুত্র পটের উপ।দ।ন। 
সপ সপ পপেশসপপ সপ পিপি শাস্তি ৩ শশী তিিশীশি ০৩ শী 2 পিটিশ 

সগুণ অর্থাৎ নানীপ্রক।র গুণ বিশিষ্ট ; অতএব নিগুপ ঈপরর হইতে কিৰগে নগুণ সংসায়ের 

উৎপত্তি হইল? 

অক্তত্যান্বামা ক্মান্: লিন্যালাতীস্মব্ত প্র অন্যান: দলা জাগ্রহন্। 
৬১ সাংখ্য-কারিকার ভাষ]। 

সাঙ্খা|চায্যের। বলিয়। গিয়!ছেন, নিপ্ণ ঈশ্বর হইতে কিকপে সুপ প্রজ। উৎপন্ন হইল । 

কেন কোন বাক্তি বলেন, জগতে কেহ বা ন্ুখী ও কেহ বা দুঃখী হইয়। 

থাকে। যদি ইতর সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে জীবের নুখ ছুংখের এরূপ বৈষমা- 

ঘ্বোষ ঘটিত না । অতএব ঈশ্বর নাই। কিন্তু ঘ্টকা-মন্ত্র। বাশ্পীর যন্ত্র, গ্রন্থকারের 

গ্রন্থ ইত্যাদি বন্ততে যেরূপ বুদ্ধি-কোঁশল বিদ্যমান আছে, যাহার। এই বিশ্ব-যন্ত্রে তদগেক্া 

শত সহ গুণ কৌশল রাশি দর্শন করিয়। গ্রজ্ঞাবন্ বিশ্ব-করণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার 

করেন, এবং সেই সমস্ত অদ্ভুত কৌশল অনির্ববচণীয়-কৌশল-সম্পন্ন নৈসর্িক আদিম 
নিয়মের কার্য জানিয়া বিশ্বন্যিন্তার অচিন্তত মহিমার অতিমাত্র আধিক্য গুদর্শন 

করিয়! থাকেন, সাংখা-পণ্ডিতদিগের উল্লিখিত আপত্ি ভাহাদের অন্তঃকরণে স্থ!ন পায় 

না। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন, ই আপত্তি ঈশ্বরের স্বরূপনির্ধারপ বিষয়ে 

একদিন উাপিত হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহার অন্তিত্বনিরপপবিষয়ে কোন রূপেই 

নিয়োজিত হইতে পারে ন|। 



উপক্রমণিক]। ৬ 

লা! লাহবন্ম! ॥ 
সাত প্রথচন। ১। ১২১ শুত্র। 

কারণে লয় গাওয়াকে নাশ বলে। 

এই কয়েকটি স্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে কিছু না থাকিলে, 

অকম্মাৎ অমনি কোন বস্ত উৎপন্ন হইতে পারে না। পক্ল বস্তই পুর্বব- 
স্থিত কোন না৷ কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়) যেমন মুত্তিক! হইতে ঘট, 

দুগ্ধ হইতে দধি, রজত হইতে মুদ্রা ইত্যাদি। 

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সে সময়ের পক্ষে এই ভাবটি 

অহীব গ্রগাঢ়। ইহ কপিণ খষের গুরুতর চিন্তার ফল। উল্লিখিত সুত্র- 

গুপির ভাবার্থ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, মহর্ষি যেন বুদ্ধি- 

যোগে জগতের স্বজন-রহস্তের তল-স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছেন) কিন্তু তাহার 
উপায় নাই। 

কপিল এঁ কয়েক মূল সুত্রানুদারে গরকৃতিপুরুষ নামে ছুইটি নিত্য পদার্থ 
স্বীকার করেন। গ্ররাত অচেতন-স্বন্প অর্থাৎ জড়। ইছারই পরিণাম 
অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমুদয় বিশ্ব-ব্য।পাঁর উৎপন্ন হইয়াছে। 

এই গ্নরুৃতি আর্দি কারণ; ইহার আর কারণ নাই। কপিল ইহাকে 

অমূল-মুল বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন। 

নু লুক্ানানাহুনু' লুন্বল্। 
পাঙ্খাপ্রবচন। ১1৬৭ চত্র। 

মুণের অথাৎ প্রকৃতির মূল নাই, অতএব একৃতি মূ্-শুন্ত | 

ফলতঃ সেই আদি কারণ হইতে ক্রমশঃ কার্ধ্য-পরম্পরার উৎপত্তি 

হয় বলিয়াই, কপিল ধধি তাহারই নাম প্রকৃতি * রাথিয়াছেন। উহা 

আদি কারণের নামমাত্র। 

তল 

মাহল্দহ্য$ঘ জল্প সৰিলিন্ত নি অন্বামালম্। 

সাংখ্যপ্রবচন। ১। ৬৮ শৃত্র। 

কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরার অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণ-পরম্পর। 
স্পর্শ 

* সঙ্গহীনীমি দলীনি; | 



৪ ভাঁরতবষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায় | 

খাকে, তাহা হইলেও একস্থানে গিয়া কারণের পর্ধ্যবসান হইবে। প্রকৃতিই সেই আদি 

কারণের সংজ্ঞামাত্র বই আর কিছুই নয়&। 

যেমন দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত ও নবনীত হইতে দ্বৃত 

উৎপন্ন হয়, সেইন্প, সকল বস্থই সাক্ষাৎ ঝা পরম্পর1 সম্বন্ধে এ প্রকুতিরই 

পরিণাম দ্বার উৎপন্ন হইগ। থাকে। জগতের যাবতীয় পদার্থ মূল প্রকৃতিরই 
কাধ্য-পরম্পরা মাত্র 1 

জগতের বস্ত সমুদায়ের উত্তম, মধাম। অধম তিন প্রকার স্বভাব দেখিয়। 

মহধি কপিল উহার মুল-স্বরূপ উত্তম, মধ্যম, অধম তিনটি গুণ স্বীকার 

করেন; মত্ত, রজঃ ও তমঃ। পূর্বোক্ত মূল প্রকৃতি এই তিনের সাম্যা বস্থ্। 

বলিয় উক্ত হইয়াছে । 

ঝক্নহঅক্ঘালঘা ঘাজসানজ্ঞা সন্ধনি; | 
সাঙ্যপ্রবচন। ১।৬১ সুত্র। 

প্রকৃতি সত্ব, রঃ ও তমোগুণেব সম্য।ব-স্ববগ। 

প্রকৃতি জড় পদার্থ, অথচ কিরূপে গুণের শ্ববূপ বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে এ 
সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সংশয় কেন? বুদ্ধিমাঁন্ ব্যক্তির! অক্লেশেই 

বগিতে গারেন, এ কথাটি তো বুঝিবার কথ! নয়। কিন্তু সহসা শুনিলে 

এ বিষয়টি যতদুর অবোধ-গমা বোধ হয়, বাস্তবিক ততদুর নয়। সচরাচর 

শুণ লব্ধের যেরূপ অর্থ প্রচলিত আছে, সাঙ্য-শাস্ট্রোক্ত এ তিন গুণের সেরূপ 

অর্থ নয়। এ তিনটি উত্তম, মধ্যম, অধম তিন প্রকার বন্ত-্বূপ। 

লোকে যেমন গুণ অর্থাৎ রজ্জু দিয়া গো-মহিষাদি পণ্ড বন্ধন করে, সেইরূপ, 

পুরুষ অর্থাৎ জীব এ সত্ব রঞজঃ প্রভৃতি তিন বস্ত দ্বার! বদ্ধ হইয়া! অছে; এই 
নিমিত্ত এ তিনটি পদার্থ গুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । অতএব সাঙ্থয- 
শ্ান্ত্রোক্ত এ তিনটি গুণ গ্রকৃত গুণ নয়? গুণবিশিষ্ট বস্ত। 
৬০৯০ পপপপিসপাপপাপপালাপিপাপা পপি ীিিশিশিি বাটিিিশিিি তশিশিিটিলি ৯ এ পিতা িিশী শাল ও 

* সন্নিহিত নৃত্রজােজ্য বক্ানানলিভগ্র; ॥ 
বিজ্ঞানতিক্ষু-কৃত ভাষ্য। 

1 অধুনীতন বিও্জ।নবিৎ সর্ধপ্রধান ইযুরে।ণীয় পণিত-সম্প্রদায়ের স্ষ্টিবিষয়ক মত ৭70 
1,০01) ০612/0140107, কিয়দংশে কি এই সাংখ্য-মতের অনুরূপ বোধ হয় না? তাহার 

বলেন, যেমন শক কাট বূগাম্ররিত হইয়া প্রজাপতি উৎপন্ন হয়, দেইরূপ এক বস্ত ও 

এক প্রাণী পরিণত হইয়া অন্ত বন্ত ও অগ্ঠ প্রাণী উৎপন্ন হইয়া আরনিয়াছে। কপিল খষি 
তাতাগ্দের এ মতের একটি সঙ্কুচিত অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়ছেন একধ। বলিলে কি বল 



উপক্রমণিকা। ৫ 

ঝন্তাহীলি দুন্যাথি ল ভরগনিনধা যুঝা; ভমীানিলানন্লান ঘুলন্বত্বলমু্আাহি- 

ঘন্ধলাম্ব। নীদ্ঘনন ম্যান সুলাহী বব শুষ্ক; ভ্বষীমন্মহযালান্ এুদদম্নবন্ধ- 

লিনৃঝ্ান্ম নস্কহাবিহজ্মুলিন্দানতলাস্ত্ দ্ৃজ্ঘন ॥ 

| সাথ গ্রবচন-ভ।ষ্য। 

সত্ব, রজঃ, তমং এই তিনটি পদার্থ দ্রব্য; বৈশেষিক-মতানুষায়ী গুণ নয়, কেন 

না তাহারা সংযোগ, বিয়োগ, লঘুত্। চলত্ব,। গুরুত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট। লে!কে যেমন ৩৭ 

অর্থাৎ রজ্জু দিয়া বন্ধন করে, সেইরূপ, পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্।রূপ পশু মেই সত্বদি 

তিন দ্ব্ প্রস্তুত মহত্বদি * ব্রিগুণ রজ্ী দ্বারা বন্ধ হইযা আছে, এই নিমিত্ত সাঙ্থা 

ও বেদ।দি শাগ্রে সেই তিন দ্রব্য গুণ বলিয়া ব্যবহাত হইয়াছে। 

জগতের চেতনাচেতন সমুদায় বস্ততে এহন গুণের শক্তি লক্ষিত ভইয়! 

থাকে; যেমন সত্ব গুণের শক্তিতে অগ্নির উর্ধ-গতি এবং মন্ষ্ের সথথ ও 

পুণ্যের উৎপত্তি হয়। রজোগুণের গ্রভাবে বাখুর প্রচণ্ড বেগ এবং মনুষ্যের 

পাপজন্মে। তমোগুণের পরাঞ্রমে জল ও মৃত্তিকার অধোগতি এবং মন্নুষ্ের 

মুঢ়ত1 ও মনন্তাগ উৎপন্ন হয়। 

এই তিনটি গুণের কার্য ও পরস্পর সম্বন্ধার্দি লইয়! সাঙ্খা-শান্ত্রে সবিশেষ 

আন্দোলন গহকারে অনেক তর্ক, বিতক, বিচার ও সিদ্ধান্ত আছে। সেই সমস্ত 

কুটিল ও জটিল অবাস্তবিক বিষয়ের বৃত্তান্ত পিখিলে, পাঠকগণের অন্থথ বই 

সুখের বিষয় হইবে ন। ফলতঃ একবার মনে হয়, চিরকাল এই সমস্ত ভ্রান্তি 

ভার বহন করিবার্ই বাঁ প্রয়োজন কি?, পুনর্বার ভাবি, ইতিহাস-রচয়িতা- 

দিগকে সত্য মিথ্যা সকলই কীর্তন করিতে হয়। ুর্য্য-জ্যোতিঃ বিশুদ্ধাগুদ্ধ 

সকণ বস্তই স্পশ করিয়। থাকে । মানবীয় মনের ইতিবুত্ত পর্যালোচনা! করিলে 

কখন বা সুখী ও কখন দুঃখিত হইতে হয়। এই পুস্তকের অধিকাংশই 

তে| ত্রাস্তিভূধরের বর্ণনা বই আর কিছুই নয়। মাগষে বুঝি এ অতি দুর্ভেয 
ভূধর-শ্রেণীর বহুতর শৃঙ্গ অতিক্রম না করিলে, তত্ব তুৰবন আরোহণ করিতে 

সমর্থ হয় না। অনেকেই ডূগুপাত-ঘটনা প্রবুক্ত চিরদিন পর্বতে পর্বতে 

লুঠিত হইতে থাকে । 

পুরু চেতন-স্বরূপ, কিন্তু নুখ-ছুঃখাদি-শৃন্ত। ইনি অপরিণামী অর্থাৎ 

বিকার-শূন্ত, এবং অকর্তী। অর্থাৎ কোন কাধ্যই করেন না। সমুদায় বিশ্ব' 
ব্যাপারই প্রক্কতির কার্ধা। এই পুরুষই গ্রাণীদিগের আত্মা-স্বরূপ। সুতরাং 



1. পপি পিসপীল পসিসপাি শি শিপ শি 7 শীশাশিিশিশিশশশীপাশীি০ 2-শলাজ 

৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্র দায়। 

যত প্রাণী, ততই পুরুষ বলিতে হয়। কপিল খধষি জগতের সচেতন অচেতন 

ছুই প্রকার পদার্থ দেখিয়! তাহার মূলস্বরূপ এ ছুইটি পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 

করিয়াছেন ধোঁধ হয়। 

 প্ররুতি ও পুরুব পরস্পর-সাগেক্ষ। লৌহ যেমন চুষ্বক-সমীপস্থ হইলে 

চুষ্ধকের দিকে গমন করে, মেইবপ, পরৃতি এ পুরুষ-সন্গিধান গরষুন্ত বিশ্ব- 
রচনায় প্রবৃত্ত হইয়! থাতক। পঙ্গু ও অন্ধ গ্রত্যেকে যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছ- 

মত কোন স্থানে গমন কারতে সমর্থ হয় না, কিন্তু যাদি মন্ধ ব্যক্তি পঙ্থুকে নিজ 

স্কন্ে আরোহণ করাইয়| তাহার প্রদশিত পথ অবলম্বন করে, তাথা হইলে 

উভয়েই নির্দিষ্ট গানে উপনীত হইতে নক্ষম হয়! সেইরূপ, প্রকৃতি নিজে 

জড় হইলেও পুকণব- দংযোগে সংসার-ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া 

থাকে। 

সাঙ্য-শাস্্রকার এ গক্কৃতি পুরুষ এভূতি পচিশটি পদার্থ স্বাকার করিয়। 

তাহার নাম তত্ব রাণিয়াছেন। সেই পাঁচশ তন্ব এই ; প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ *, 

অহঙ্কার 1 মন, এ৭ং পশ্চাল্লিখিত পঞ্চ মহাতত) পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয়, পঞ্চ করেনি 
ও পঞ্চ তন্মাএ। 

মহাভূত জ্ঞানেন্দ্িয় কম্যোন্দিযু তন্মাত্র 

মৃত্তিক! চক্ষু হস্ত র্প 

জল ক্ণ পদ রস 

বায়ু নাসিকা বাক্ গ্গ 

অগ্নি রমন] পায়ু স্পর্শ 

আক!শ বক উপস্থ শব 
এই দর্শনে এ পচিশটি তত্বের মখ্যা আছে, এই নিমিত্ত ইহা সাঙ্খদশন 

বলিয়! গ্রসিদ্ধ হইয়াছে । 
যে অবস্থায় সত্ব রজঃ ও তমঃ সমান ভাবে থাকে, অর্থাৎ উহার 

কোনগুণের উদ্রেক বা ক্রি! থাকে না, সেই অবস্থাকে তাহাদের দাম্যাবস্থ! 
বলে। পরে ক্রমশঃ গুণের উদ্রেক হইর|। জগতের সৃষ্টি হইতে থাকে। 

শি ৮২টি শশা টশিশ  এ-শি 

* মহত্ত্ব বুদ্ধি-স্বরূপ। তত্দারা যাবতীয বিষয়ের কর্তৃব্য।কর্ব্যতা নির্ধারিত হয়। 
+ আমি করিতেছি, আমার গৃহ, আমার পুত্র, আমি ধনী, আমি পরিত ইত]? 



উপক্রমগিকা | 

পাঙ্যা-শান্ত্রে যেরূপ স্ষটি-প্রক্রিয়া লিখিত আছে, পণ্টাৎ বিবরণ করা 

যাইতেছে। 

“প্রকৃতি হইতে মহত্বত্বের উৎপত্তি হয়, মহত্বত্ব হইতে অহস্কার হয়, 

সত্ব-গুণোত্রিক্ত এ অহঙ্কার হইতে জানেন্দ্রিয়। কর্শেন্্িয় ও মনের 

উৎপত্তি হয়, রজোগুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে এবং 

পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভৃত জন্মে। তাহারও প্রণালী এইরূপ; 
শবা-তন্নাত্র হইতে আকাশ হয়, আকাশের গুণ শব । শব্-তন্মাত্র ও 

স্পর্শতন্মাত্র এই উভয় হুইতে বাষু জন্মে, বায়ুর গুণ শব ও ম্পর্শ। 

এ ছই তন্মাত্রের সহিত বূপ-তন্মাত্র হইতে তেজ জন্মে, তেজের গুণ শব, 

পর্শ ও কপ। এ তিন তন্মাত্রের সথিত রস-তন্মত্র হইতে জল হয়। 

জলের গুণ শব, ম্পর্ণ রূপ আর রস। এ চারিটি তন্মা্র সহকারে 

গপ্ধ তন্মার হইতে পৃথিবী হয়, পৃথিবীর গুণ শব, স্পর্শ, রূপ, রস 

ও গন্ধ। এট পঞ্চ মহাভূত হইতেই চতুর্দশ ভূবন ও তন্তর্ধ্তী 
কার্ধ্যজাত হয়।” 

সাঙ্য-শান্ের কোন কোন অংশে সমধিক বুদ্ধির প্রাথর্য প্রদর্শিত হইয়াছে 

তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অংশটি নিতান্ত মনঃগনিত একথা! এখন বলা 

বাল্য । যে সময়ে, ভূমগুলে বিজ্ঞান-রাঁজ্যের পথপ্রদর্শক বেকন্ ও কোস্তের 

জন্ম হয় নাঁই, সে সময়ে আর অধিক গ্রত্যাশা করাই ঝা কেন? 

সাঙা-পর্ডিতের! সংসারের যাবতীয় তাপ অর্থাং ছুঃখ তিন ভাগে বিভক্ত 

করেন; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। জরাদি রোগ, প্রিয় 

বস্ত্র বিয়োগ ও অগ্রিয় বস্তর সংঘটন, এবং কাম, ক্রোধ, লোভাদি দ্বারা যে 

সকল ছুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক ছুঃখ। অগ্নি, বাযু, 

জলাদি স্থাবর এবং পণ্ড, পক্ষী, কাঁটার্দি অস্থাবর বস্তু হইতে যে সমস্ত 

দুঃখ-ঘটন| হয়, তাঁহাকে আধিতৌতিক দুখ খলে। শীত, উষ্ণ, ধাত, 

বর্ষ, বজপাঁতাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ সমুদায় আধিদৈবিক দুঃখ বলিয়। 

উল্লিখিত হয় । 

বন্বনম্ল। ম্মাচ্ছান্মিজলাঘিলীনিননাঘিউনিনন্্নি। লনাধ্যানিজ' দ্বিনিঘ 

ঘাবীহ' লানঘকনি । মাহীহ' নাপিত ফ্ানিঘহ্য ঘনজন' জ্ববানিন্বাবাহি। লাল, 

দিষনিঘীযাসিঘনঘীগারি | আ্াঘিমীনিল্দ' ললিত পাটি? 



৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

বক্ধাঙ্সাহুঘলামন ! আঘিইবিন্ধ' কৃতালানিহ' ইনিজন্ | হছিরঃসলন্রনীনি জা ইন 

নহ্পিক্ধন্যম ঘন্দলাঘন আীনীখ্াশানলমাম্লিণানাহিজল্ ॥ 

ঈশ্বরকৃষ্-প্রণীত সাংখ্ঞ্।রিকার অন্তগত প্রথম কারিকার গৌরপাঁদকৃত ভাঁষা। 

ছঃখ তিন প্রকার; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। & 

আধ্যাত্বিক দুঃখ ছুই প্রকার ; শারীরিক ও মানমিক। বাত পিত্ত ও শ্র্রেম্স- 

ধাতুর ব্যতিক্রম জনিত জ্রাতিসাঁর গ্রভৃতি রোগের নাম শারীরিক দুঃথ। 

স্ত্রী, পুঞ্ত, ধনাি প্রিয় পদার্থের বিয়োগ এবং কারারোধ ও কলঙ্ক রটনারদি 
অপ্রিয় ঘটনার নাম মানমিক দুঃখ । জরাধুজ, অগুজ, শ্বেদজজ ও উতদ্ভিজ্ঞ. 

জনিত চারি প্রকার ছুঃথকে আদিভৌতিক দুঃখ বলে। তাহা মনুষ্য, পণ্ড, 

মুগ, পক্ষী, সরীস্যপ, দংশ, মশক) উৎকুণ, মতকুণ, মত্ত, মকর, কুস্তীর ও 

রক্ষাদি স্থাবর বস্তু হইতে উদ্ভুত হয়। দেবতা অথব| দিব অর্থাৎ আকাশ 

হইতে উৎপন্ন ভুঃখকে আঁধিটৈবিক দুঃখ বলে; যেমন গীত, উষ্ণ, বাত) 

বর্ষ], বপাতাদি নিবন্ধন দুঃখ । 

ব্ক্তিমাত্রেই এই তিন প্রকার তাপে সন্তপ্থ। মন্ুষাদদিগকে এই ত্রিতাঁপ 

হইতে মুক্ত কর! সাঙ্য-দর্শনের প্রধান উদ্দেশা। 

বৃ'ন্বলযামিঘ্রানা জিল্মাঘা ॥ 

সাংখ্যকারিক|। ১। 

তিবিধ-ছুঃখ-বিন।শের উপায় জিজ্ঞাস্য । 

বিবেক অর্থাৎ তত্জ্ঞানই এই বূগ্ যুক্ি-সাঁধনের একমাত্র উপায়। 

জীবের স্থখ-দুঃথ পূর্বোপ্লিথিত মূল প্রকৃতির কার্য । এ উভয়ের নিঃশেষে 

নিবৃত্তি হওয়াকেই যুক্তি কছে। তত্বজ্ঞান এ মুক্তির কারণ। প্রকৃতির সহিত 

পুরুষের ভেদ-জ্রানকেই তত্বন্তান বলে। 

এই দর্শনের মতে ধশ্ম ছুই প্রকাব; অভাদয়-হেতু ও নিঃঝ্রেয়স-হেতু। 
যক্ঞাদদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম-সাধন হয়। তাহাকে অভ্যুদয়'ছেতু বলে? 

তদ্দারা গ্রহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পন হয়) অষ্টাঙ্গ যোগে অনুষ্ঠান স্বার ষে 

ধন্মের উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিঃশ্রেরস-ছেতু কহে; তদ্দার! তত্বজ্ঞান উৎপন্ন 

হয়া মুক্তি লাভ হয়। 
কস আগানর আবির্ভাব হইলে মুক্তি লাভ হয়, ঈশবরকৃষ্জ তাহার পশ্চা- 



উপক্রঃমণিকা। ৪ 

হন নব্বা্ানাক্লাক্ধি ল ন লাস্নিঘণবিগ্নন্ বিতর ঈধঅনুন- 

গন সানন্। 
সাংখ্যকারিক।। ৬৪। 

এইরূপ তত্বান্ুশীলন করিলে, আমি নাই ; আমার শরীর নাই, কেন না আমি 

ভিন্ন, শরীর ভিন্ন; আমি অহঙ্কার-বঞ্জিত এই শেষ-সিদ্ধাস্ত-স্বব্ূপ এবং নিঃসংশ- 

রিতা-প্রুক্ত বিশুদ্ধ একমাত্র নটি উৎপন্ন হুয়। ( এই জ্ঞানে মুক্তি হয়)। 
চিরকাল হিন্দু-সমাজে বেদের কি অতুল প্রভাব ও দুর্জয় পরাক্রমই চলিয়! 

শাপিয়াছে! কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অক্রেশে অস্বীকার করিলেন, কিন্ত 

বেদের মহিমা ত্বগ্রাহা করিতে পারিলেন না। তিনিও বেদার্থ প্রামাণিক বলিয়া 

অঙ্গীকার করিয়াছেন। 

বন্বনীনুলানবানযাঘীযইস: ॥ 
মাঘ-ি্য্ঘামীহীলা অিত্রদধা ঘঘাধঘা। 

বেদবাকোর অর্থোপদেশ প্রমাণ, কেন না তদীয় কর্তা যধার্থ অর্থ জামিতেম। 

সাঙ্খ্য একটি প্রাচীন দর্শন । সুগ্রসিদ্ধ উপনিষত। মহাঁভারত ও অন্তান্য 

অনেক শাস্ত্রে উহার প্রসঙ্গ আছে। 

নিল্তানিন্সানা ীননস্বীননানা 
হন্সীনঙ্বনা মী নিহ্ঘানি জালান্। 

নন্ জাহে ঘাঙ্সতীবাঘিকক' 
ল্লাা হন্' ঘৃখ্যন বজগদাই; ॥ 

সাধ্াপ্রবচন। ১।৯৮ হুত্র। 

গ্বতা্তরোপনিষৎ 11১৬ 

ধিনি সমুদয় অনিতা বন্তর মধ্যে নিত্য ও সমস্ত সচেতন পদার্থের চেতনম্বরূপ এবং ধিনি 

এক হইয়াও বন জীবের কামন। পূর্ণ করেন, দেই সাঙ্াযোগের অধিগমা ও কারণ-বকনপ 

ঈশ্বরকে জানিতে পাঁরিলে সকল পাশ হইতে মুক্ত হওয়। ধায়। 

কেবল সাঙ্যযোগ কেন? এ যোগ-গ্রবর্তক কপিল ধধির নাঁম পর্যন্ত & 
উপনিষদে বিনিবেশিত আছে। 

ক্মি' গভুন' জি অহ্বলন্ষ প্লানভিলক্টি। 
শ্বেতাঙ্তরেপমিষৎ। ৫1 ২। 

ধিনি প্রহ্নুত কপিল ধধিকে প্রথমে জ্ঞান হার। পোষণ করেন। 

মহাভারভীয় শাস্তিপর্ক্ণে সংখ্যযোগের সবিশেধ বিবরণ ও যার পর নাই 
গ্রশংসাবাদ সন্নিবেশিত আছে *। ॥ 



১০ ভারতবষায় ডপানক-সম্প্রদায়। 

লান্ছি বান্করবল' শ্লান' লাহ্বি মীনবল' বল্ । 
মহাভারত। শাস্তিপর্ব। মোক্ষধর্প। ৩১৮ অ।২। 

সাগা বিদ্যা গর আর বিদ্যা নাই। যোগ-বলের পর আর বল নাই। 

পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়! যাইবে, মনুংহিত-রচনার সময়েও সাংখ্যদর্শন 

প্রচারিত থাকিবার বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে । 

কপিল সগর-বংশ ধ্বংস করেন * এইরূপ লিখিত আছে। গঙ্গানাগরে 

কপিলাশ্রম নামে একটি স্থানও বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতি বৎসর তথায় 

কার্তিক মাসে ও মকর সংক্রান্তিতে মহাসমারোহ পূর্বক তীহ্ার পুজা হইয়! 
থাকে। কপিল স্গ্রদিদ্ধ নাস্তিকতাবাদী হইলেও, স্বধন্ম-পক্ষপাতী হিন্দুজজাতির 

পৃজ্য হইয়া! রহিয়াছেন ইহ! সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়। 
কপিল-প্রণীত সাংখ্যপ্রবচন ও তত্বসমাস, বিঞ্ঞানভিক্ষ-কৃত সাংখ্য-সার 

ও সাংখ্য গ্রবচন-ভাঁষ্য, ঈশ্বরকৃঞ্চ-কৃত সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদ-কৃত সাংখ্য- 

কারিকা-ভাষ্য, নারায়ণতার্থ-কৃত সাংখ্যচন্দ্রিকা, ত্রিছুতনিবাসী বাচম্পতি মিশর 

কত সাংখাতত্বকৌমুদী ইত্যাদি অনেকানেক সাংখ্যশান্ত্রে এই দর্শনের বিষয় 

গ্রতিপা্দিত হইয়াছে। 

* পাতিগ্জল দর্শন । 

পতঞ্জলি মুনি এই দর্শন প্রবর্তিত করেন এই নিমিত্ত ইহাকে পাতগ্জল 

দর্শন বলে। ইহা যোগ-শান্্র! 

সাংখ্যদর্শনের সহিত এই দর্শনের অনেক বিষয়ের প্রক্য আছে। কপিল 

যেমন প্ররুতি পুরুষ প্রভৃতি পচিশটি মূল তথ স্বীকার করেন, পতগ্জলিও 
সেইরূপ অঙ্গীকার করিয়। গরিয়াছেন। বিশেষ এই যে, কপিল যুনি ঈশ্বরের 

অস্তিত্ব অগীকারু করেন নাই, পতঞ্জলি বিশ্বাতীত বিশ্ব-নির্দাত! সর্বব্যাপী 

সর্ববশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সত্তা খ্বীকার পূর্বক মনুষোর পরিত্রাণ-সাধন উদ্দেশে 

যোগশান্ত্র প্রবর্তন করেন। এই নিমিত্ত পাতগ্লদর্শন মেশ্বর ও কপিল-দর্শন 
নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন বলিয়। উল্লিখিত হইয়! থাকে। 

পপ স্পা সস পাস 

. % ভীগবত-পুরাথ-কর্ত। এই কথাটি অবিশ্বাস করির়। গিয়াছেন। তিনি এইরূপ বলেন, 

যাজপুজের! মুনির কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিল এ প্রবাঁদটি সত্য নয়। যিনি মুমুক্ষু লোকের 
2৮১5৮৮০৮25৮ পাপা | পপ বি আর এ শব সপ ১০০০৫ ০ দি 



উপক্রমণিক! ১১ 

পতঞ্রলির মতে ঈশ্বর লইয়! ষড় বিংশতি তত হয়। তিনি বলিয়া গিয়াছেন 
জগদীশ্বর শ্বেচ্ছান্থসারে শরীর ধারণ করিয়া জগৎ নির্মাণ করেন। অতএব 
তাহাকে একরূপ সাকারবাদী বলিলেও বলিতে পারা যায়। 

অভুরিজ্ত দহনস্বৰ! জগব্দষাবিণাজাসপ্রহঘতান্বভ: দুম: ক্যা লিল্মাযান্ামমছি- 

ঘাম লীবিন্দনহিক্মঘল্নহামদনশক্/ অঁবানাত্বা নযেলালালা দাষ্দ্বলালবৃদাস্বন্ধষ | 

সর্ববদর্শনসংগ্রহ। পাতগ্রল। 

গরছেখর হড়বিংশ তত্ব। সেই পুরুষ ক্লেশ*, কর্ম, বিপাকাঁ ও আশর বর্জিত; 

বিশ্ব-রচনা ৭ স্বেচ্ছনিসারে শরীর ধারণ পূর্বক বৈদিক ও লৌকিক সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন 

এবং দংসারানলে দগমান প্র।ণিগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

মন্গুযোর নানারূপ চিত্ববৃত্তি আছে এবং সেই সমস্ত বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় 

নি্ধীরিত আছে; যেমন দর্শনের বিষয় রূপ, শ্রবণের বিষয় শব্দ, ভ্রাণের বিষয় 

গন্ধ ইত্যাদি। অন্তঃকরণকে প্র নকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া পরমেখরাদি 

ধোয় বস্তুতে মংস্থাপন পূর্বক তন্মার ধ্যান করাকে যোগ বলে। এ যোগের 
যম নিবমাদি আটটি অঙ্গ আছে। পাঠকগণ এই পুস্তকের অন্তর্থত 

যোগি-সম্প্রবায়ের বিবরণ মধ্যে তাহার সবিশেষ বৃত্বান্ত দেখিতে পাইবেন । 

পাতগ্লের মতেও তত্বজ্ঞান দ্বার! মুক্তি লাভ হয়। পুরুষ অর্থাৎ জীবাঘ্মা 

জড়ময় জগৎ হইতে নিতান্ত পৃথকৃভূত এইরূপ জ্ঞানকে তব্জ্ঞান বলে। ইহার 
অন্য একটি নাম বিবেকখ্যাতি | ম্ষটিক যেমন শ্বভাবতঃ শুত্র, সেইরূপ জীব 

স্বভাবতঃ চিন্ময়মাত্র। অজ্ঞানবশতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হইয়। আমি মুখী, 

আমি দুঃখী, আমি কর্ত। ইত্যার্দি বোধ হইতে থাকে। উল্লিখিতরূপ তত্ব 

জ্ঞানের উদ্রেক হইলে অজ্ঞান রহিত হইয়! কেবল এ চিন্ময় শ্বরূপই বিগ্যমান 
থাকে। ইহাকেই কৈবল্য ও ইহাকেই মুক্তি বলে। ধাহার ততজ্ঞান সম্পর 
হইয়াছে তাহার এইরূপ বোঁধ হইতে থাকে, আমি যাহা কিছু জানিবার 

জানিয়াছি, আমার সমুদয় রেশ ও সমুদয় অনিষ্ট বিনষ্ট হইয়াছে, আমার 

শি স্পিপলপাপাশ 

* ক্লেশ পাঁচ প্রকার ; (১) অনিত্ে নিতা-বোধ, দুঃখে হুধ-বোধ ইত্া।দি ভ্রম, (২) আমি 

দেহদির শ্বরূপ এইরূপ বোধ, (৩) রাগ, (8) দ্বেষ, (৫) মরণ-ত্রাস। 

1 বিপাকে র অর্থ জন্ম, আযু ও হুখ-ছুঃধ-ভোগরূপ কর্ম-ফল। 

1 আশয়ের অর্থ কর্-্নিত বাঁসনা-ন।মক সংস্কার-বিশেষ । উহ। অন্বঃকরণে অবস্থিতি 



১০ ভারতবধায় ডপাগকস্পনত্রদায়। 

বুদ্ধির গুণ সকল চরিতার্থ হইয়াছে, আমার ততজ্ঞান উৎপন্ন ও সমাধি সুস- 

ম্পর হইয়াছে, এবং আমার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। 
এক পতগুলি পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য করেন। উহা! ফণিভাষ্য ও 

মহাভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। গ্রন্থ সুন্দর কৌশলক্রমে থৃ, পৃঃ দ্বিতীয় 
শতাবীর প্রথমার্দে বিরচিত বলিয়! গ্রতিপন্ন হইয়াছে * | উল্লিখিত গ্রন্থ ও 

« অভিমন্যু নাসে এক নৃপতি নুনাধিক য।ট্ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর রাঞ্জো রাঁজত করেন; তিনি 

তথায় পতগ্রলি-কৃত পাঁণিনি-ভাঁষ্য প্রচারিত করিয়া যান। অতএব এ সময়ের পূর্বে উহ 

বিরচিত ও প্রচলিত হয় বলিতে হইবে । ইহ! হইলে, পতগ্রলি এ সময়ের পুর্বকার লে।ক 

বলিয়! অবশাই পরিগণিত হন। তাহার কত পুর্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, এখন তাহ! 

লিখিত হুইতেছে। 

পতঞ্জলি মহাত|যোর উদ1হরণ-স্থলে লিখিয়াছেন, তাহার সময়ে যবনের। অযোধ্যা! নগর ও 

মাধ্যমিকদিগকে অবরোধ রে। 

পাণিনি ব)]াকরণে এই একটি সুত্র আছে যে, 

অনহানল ভক্ত, 

৩।২।১১১। 

অনদ্যতন তৃতকা'লে, অর্থ।ৎ অদ্যকার পূর্বব-ঘটিত বিষয় বুঝিতে লঙ, সংজ্ঞক বিভক্তি 

হয়| (প।াণনির লঙ, মুগ্ধবোধে ঘী বলিয়। উত্ত হইয়াছে )। 

দনীদ্ব ব্ব স্ত্রীবন্রিক্সান সনীদ্ধুবখলনিমহী। 

কাত্যায়ন-কৃত বার্ডিক। 

বদিকোন বিষয় লোক-প্রসিদ্ধ হয় ও বক্তার পরে।ক্ষে অর্থ।ৎ অসাক্ষাংকারে উপস্থিত 

হইয়। থাকে। অথচ তাহ। কর্তৃক দৃষ্ট হইলেও হইতে পারিত, তাহ। হইলে সে স্থলে এ লঙ. 

সংজ্ষক বিভক্তি হইবে। 

পতগ্রলি ইহার ছুইটি উদাহরণ প্রদর্শন করেন, তাহার একটি এই যে, 

'্সনয্ত্বনল: ঘবানীনল্ ॥ 

বনে অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছে। অপর একটি এই ষে, 

হতাহারনীলাধ্মলিক্ধান্ ॥ 

যবনে মাধ্যমিক্দিগকে (অর্থাৎ মধাদেশীয় লোকদিগকে অথব। মাধামিক নামক বৌদ্ধ 

সম্প্রদায়কে ) অবরোধ করিয়।ছে (১)। 

(১) মাধ্যমিক শবের একটি অর্থ মধ্যদেশীয় | এ দেশের উত্তর সীমা হিমালয়, দক্ষিণ সীম] 

কিজ্ঞাঠদল পিস সীম। বিনশম অর্থাৎ করুক্ষেত্রে এবং পর্বর সীম প্রয়াগ ॥ (মন ২২১1) 



উপজ্েমণিক।। ১৩ 

পাত্বগরলার্শন উত্তয়ই এক ব্যক্তির প্রণীত বলিয়। ভারতবর্মীয় পঙ্িতগণের 

ঘে ঘটন| পতধলির দৃষ্টিগোচর হইলে হুইত্ে গারিত, তিনি তাহারই এ দুইটি 
উদ।হরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকগণ পশ্ছ।ৎ দেখিতে পাইবেন, বহু পুর্বে ভারতবাঁয়ের! 

শীকদিগকেই যবন বলিয়। জানিতেন। এখন, কোন্ সময়ে কোন্ খ্রীক নরপত্তি 

অযোধা! নগর অবরে!ধ করেন ইহ] নিকপিত হইলেই, পতগ্রলির সময় নিরপিত হইবে। 

জগদ্বিখাাত গ্রীক সম্র।ট, আলেক্জাণডার দিখ্িগয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ম মধো 

গঞ্াব দেশ পর্যন্ত আগমন করেন এবং সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেশে ফিরিয়! 

যান। অতএব তাহার বিষয় উল্লেখ কর! পতগ্রলির এ হই উদাহরণের উদ্দেশ্য হইতে 
পারে না। তাহার পরেঅন্য কোন গ্রাক নৃপতি অযোধ্য। নগর ও মাধ/মিকদিগকে 

অবরোধ করিয়।/ছিলেন তাহ।র সন্দেহ নাই। 

্বীষ্টাব্ধের ২৫০ (সা্দ ছুই শত বংসর) পূর্বের গ্রীকের! ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরা'শে 

বান্ধ, প্রদেশে একটি রাজ্য গ্বাপন করেন। এ রাজ্য ক্রমশঃ ভারতবর্ষের মধ্যে সিদু, 

পঞ্জাব ও তাহার পূর্বদিকে কিয়দ,র পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এ রাজ্যের নয় জন গ্রীক 

নৃপতি থৃ, পু, ১৬০ এক শত যাট অবধি থৃ,পৃ, ৮৫ পচাশি পর্যান্ত ৭৫ পঁচাত্বর বতদর 

ভারতবর্ষ-মধ্যে রাজত্ব করেন। হ্ুপ্রসিদ্ধ খরন্থকার স্টেবে। লিখিয়! গিয়াছেন, তন্মধ্যে 

মেনেতর্ নামক রাঞ্জ। যমুনা! নদীর নিকট পর্যান্ত অধিকার করেন। ইদানীং মথুরায় 

ডাহার একটি মুদ্র।ও প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে। শ্রীমান্ লেসেন্ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, 

এ রাজ! খৃষ্টানদের নু[নাধিক ১৪৪ একশত চুয়াপ্সিশ বৎসর পূর্বের রাজ-সিংহাসনে অধিরঢ় 

হইয়। বিংশতি বংমরের অধিক কাল রাজত্ব করেন। অতএব ই'হাকেই অযোধ্যা 
অবরোধক বলিক্প। বিবেচন। করিতে গার! যাঁয়। 

যে ঘটন| পতগ্রলির দৃষ্টিগেচর হইলে হইতে পারিত, তিনি তাহ।রই উদাহরণ প্রদর্শন 

করিয়ছেন। হৃতরাং তিনি এ সময়ে অর্থাৎখ্, পু, দ্বিতীয় শতাীর প্রথমার্ধে বিদ্যযান 

ছিলেন বলিয়! উল্লেখ করিতে পারা যায়। 

গাণিনির অন্ত একটি সুত্রে লিখিত আছে। 

নষ্ধলান লহু। 

৩ অ, ২ পা, ১২৩ সুত্র। 

বর্তমান কালে লট্ সংজ্ঞক বিভৃক্তি হয়। (পাণিনির লট, মুগ্ধবোধের কী সংজ্ঞক বিভক্তি ।) 
কোন্ কোন্ স্থপ্জে এই বিভ্তক্তির প্রয়োগ হইবে, পতগ্রলি তাহার একটি নিয়ম করিয়! 

দেন। তিনি লিখেন, ষে ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু শেষ হয নাই, তাহাতেই এই 
বিভক্তি প্রয়োজিত হইবে । তিনি তাহার পশ্চাল্িধিত কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করেন। 

ছু্ভাধীন্ী। বুদ নঘাল: | খত ঘরত্ঘলিনন আালনাল: ॥ 
যহাভাষয। 

এন্লে আমর! অধায়ন করি, একসলে আগ্রা বাস আরতি এরা পানর এএমিপাশি 



১৫ ভাঁরতবষীয় উপাসক-সম্প্রদায় | 

দৃঢ় সংস্কার আছে *। তাহ! হইলে যোগশান্ত্রের বয়ংক্রম ন্নাধিক ছুই 
স্হত্র বৎসর হয়। কিন্তু এ উভয় গ্রন্থ যে এক পতঞ্জলিরই কৃত, পঞ্ডিতগণের 

চিরসংস্কার ব্যতিরেকে তাহার অন্ত কোনরূপ প্রমাণ প্রাণ্ড হওয় যায় ন1। 

পতগুলি-কৃত যোগুত্র, বেদব্যাস-কৃত বলিয়া প্রচলিত পাতগ্রলভাষা, 

বিজ্ঞান-ভিক্ষু-কুত যোগবার্তিক, ভোজরাঞ্জ রণরক্গমল্ল-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ 

রাজমার্ত, নাগোজী ভট্ট-কৃত পাতঞ্জল-সথত্র-বৃত্তি ইত্যাদি যোগশান্ত্রে এই 

দর্শনের মত বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে । 

পিপি পপ পাাপাপ্পপাপপপা পালাল 1৮ শশী পাপা 777 পিসি ২ পপাচাশাীশাশীশাোসা শাসিত 

এই শেঘে।ক্ত উদ্দাহরণ-পাঠে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পতগ্রলি যে সময়ে উল্লিখিত সৃত্রের 

ভাষ্য লিখেন, সে সময়ে তিনি পু'পমিত্রের যজ্ঞে যান করিতে ছিলেন। 

পুষ্পমিত্র মগধ রাজ্যের অধীশ্বর। মৎস) ও ব্রহ্ধাও পুরাণানুসারে খষ্টান্দের ১৪২ 

বৎসর পূর্বে তাহার রাজত শেষ হয়। ইতি পূর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে, যে যবন রাত! 

অযোধ্যা আক্রমণ করেন, তিনি খষ্টাব্দের ১৪৪ বৎসর পূর্বেবে রাঁজ-দিংহাঁসনে অধিন্ধচ 

হন। এই দুইটি ঘটনার উপর নির্ভর কবিয়। বিবেচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া 

উঠে যে, পতগ্রলি খ, পূ, ১৪৫ বৎসরের পরে এবং খু, পু, ১৪১ বৎসরের পূর্বে মহাঁভাষ্যের 
এ এ অংশ রচন|! করেন (১) 1--111000017 (50105100105 [9101900 10 117147252- 

12102158021 005 22972342700. 22500001019) টিএাটাভাগ। 00051 

01101021121 010110121) &100071% 007 00190717872) [১0 299--302, 

* ফড়গুরুশিষ্য কাত্য।য়ন-কৃত অনুব্রমণিকার ভ।ষ্ে লিখিয়। গিয়াছেন, 

মন্দধীনালি নান্যালি জবান দনস্কি: | 

ক্মান্নন্ & * ৬ +%% | 

শ্রীযান্থাত্য : ব্বঘ জননী মীনস্সান্ললিভালযী: | 

বাহার ( অর্থাৎ পাগিশির ) প্রণীত বাক্য মমুদায় ভগবান্ পতগ্রলি ব্যাথ। করেন। 

*ক+। তিনি স্বয়ং যোগ|চা্ধ্য এবং নিদান ও যোগশান্ত্ের প্রণয়ন-কর্ত।। 

(১) পুষ্পমিত্র সংক্রান্ত প্রমাণটি শ্রীযুত রামকৃষ্ণগোপাল ভাগারকরের প্রদদশিত। এ 

রাজার রজত্-কাঁলের বৎমর-মংখ্যাটি পুরাপণোক্ত; কোন প্রামাণিক ইতিহাসে লিখিত 

নয়। ভিন্ন তিন্ন পুরাণে সে বিষয়ে মত-ভেদণও দেখিতে গাঁওয়! যায়। এ সংখ্যাটি মৎস্য 

ও ব্রঙ্গ।ও পুরাণানুনারে ৩৬ ছত্রিশ এবং বাু পুরাণ।নুলাযর ৩০ যাট,। ( ৬/11507+5 

19170 00900 1840, 0,477) যদিও এই উভয় সংখ্যার কোনটি একবারে 

সম্ভব নয় বটে, কিন্ত কেবল মৎদ্য ও ব্রহ্ধাও পুরাপানুনারে পুষ্পমিত্র ও পতঞ্জলির 
_._ পা ৫0১০৮ ৮৮৮১০০৪০১৬৫ আছি ও টি | পাঠ আর টিপ ওত টিক টিপ ১১ টিতে ক প্রতিক | টি গাল 
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বৈশেষিক। 

কণাদ ধধি এই দর্শনের প্রবর্তক। কিছু পরেই দৃষ্ট হইবে, তিনি বিশেষ 
নামে একটি অতিরিক্ত পদদা্থ স্বীকার করেন এই নিমিত্ত ইহাকে বৈশেষিক 
দর্শন বলে। 

কপিল যেমন প্রক্কতি পুরুষকে নিত্য বলিয়। স্বীকার করেন, কণাঁদ সেই- 

রূপ জল, বাধু, মৃত্তিকাদি গ্রভৃতি নয়টি পদার্থ নিত্য বলিয়! অঙ্গীকার করিয়া- 

ছেন। সেই নয়টির নাম দ্রব্য পদ্দার্থ *। 
পা পা পপ আপা» ০ এব ক 

+ বৈশেধিক পথিতের! দ্রবা। গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবার। অভাব এই সতটির 

নাম পদার্থ রাখিয়ছেন। ত্রব্য তাহারই প্রথম পদার্থ। 

গু |--গুণ-পদার্ঘ চবিবশটি ; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সঙ্থ্য, পরিমাণ, পৃথকত্, সংযোগ, 

বিয়োগ, পরত্ব। অগরত, বুদ্ধি, স্থথ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, (১অ, ১আ।, ৬2। ) শব, গুরুত, 

ভ্রবত, স্নেহ, সংস্কার (১) পাপ ও পুণা। 

কণ।দ প্রথম ১৭টি গুণ পদার্থ গণন| করিয়। যন; গরে তাহার সহিত শেষ স।তটি সংযো- 

জিত হয়। 
কর্ম ।__সমুদায়ে পচটি কর্ম) উতক্ষেগণ। অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন। প্রসারণ ও গমন ।--+১ অ 

১ আ, ৭হ। 

সামান্য ।- বস্তুর জ।তি অর্থাৎ সাধারণ ধন্নকে সামান্য গদার্থ বলে? যেমন ঘটত্ব, গেত 

পশুত্ব ইত্যান্দি। ঘট-জাতির নাম ঘটত্ব, গো-জাতির নাম গোত্ব, পশু-জাতির নাম গশুত্ব 

ইত্যাদি ।--১ অ,২ আ, ৩ । 

বিশেষ ।--বিশেষ-পদার্থের বিষয় পশ্চাৎ লিখিত হইবে ।»-১অ, ২আ, ওম | 

সমবায় | নষন্ধবিশেষের নাম সমবায় ॥ যেমন গুণের সহিত গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের সম্বস্ষ, 

দ্রৰোর সহিত তদীয় পরমাণুর সম্বন্ধ, ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ, বন্ত্রের সহিত তদীয় হুত্রের 

সম্বন্ধ, দ্রব্যের সহিত তদীয় অংশের সন্বন্ব, জাতির সহিত তদত্তগত ব্যক্তির মন্বদ্ধ, কর্থার মহত 

কর্ধের সম্বন্ধ ইত্যাদ ।--৭অ, ২আ, ২৬ শুত্র। 

অভ।ব।-_-অতাবের অর্থ নিষেধ অথব1 না থ।ক|। ইহ! চাৰি গ্রকার। প্রথমত:স্প্ষটাদি 

ফোন বস্ত্র উৎপন্ন হইযার পূর্ব্বে তাহ।র যে অভাব খ।কে,তাহ।কে প্রাগভাঁব বলে। দ্বিতীয়তঃ-- 

ঘট পটাদি কে।ন বন্ত নষ্ট হইলে তাহার যে অভাব হুর,তাহার নাম ধ্বংসাভাব | ভৃতীক্বতঃ-- 

গৃহ ঘট নয় এইরূপ কথায় ছুই বস্তুর পরপ্পর যে প্রতেদ বোধ হয়, তাহা ভেঙগাতাব বলিয়! 

(১) সংন্থার তিন প্রকার । ্ মরণশতি, ক্কিতিগ্ঠাপকত। এ [নগ | এনা (58428 



১৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় 

ঘঘিন্াহ্বজীনামুহাক্জাঘ: জাবীবিনাল্সা লন ছনি জুন্যাহ্ি। 
বৈশেধিক দর্ন। ১ অধ্যায়। ১আহিক। ৫€নুত্র। 

পৃথিবী, জল, তেজ, বাযু, আকাণ, কাল, দিক্, আত্মা, মন এই গুলি দ্রব্য পদার্থ। 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে বৈশেধিক শাস্ত্রের মতে এই নয়টি পদার্থ ই নিত্যঞ। 
কিন্তু তন্মধ্যে জল, বায়ু, মৃত্তিক1, তেজ এই চারি প্রকার জড় পদার্থের পরমাণু 

মাত্রনিত্য; আর পরমাণু সমষ্টি-্বরূপ ঘট পটার্দ সাবয়ব দ্রব্য সমুদয় 

অনিত্য। 

লিনা$লিন্সা ল ঝা ঘা লিল্যা ব্যাহ্য্বন্থব্থা। 
স্মলিন্সা তব নহ্ন্যা হ্যান্ ঘনবানযনতীনিলী ॥ 

ভ।ষাপরিচ্ছেদ ॥ ৩৫ ও ৩৬ শ্লোক। 

পৃথিবী ছুইপ্রক।র। নিত্য ও অপিত্য। পৃথিবীর পরমাণু নিত্য, আর (দেই পরমা ণুর 

সমষ্টি-্বরূপ ঘট-পটাদি) সাবয়ব পর্থিব দ্রব সমুদয় অনিত্য। 

জব্বর ভ্রিনিঘ লিন্সলনিন্ম স্ব। দহ্লাবৃক্ৃন' লিন | ভাষা 

জ্রাহিজ্' বল্মলিন্সম্ স্সনযনঘমবনত্ত্ব ॥ 
সিদ্ধাপ্তমুজ(বলী। (ভ1, গ, ৩৯ গ্লেকের টীকা । ) 

শিস পপি পাশপাশি সপে পাশাপাশি শী স্পাশ্াশাাাশাশ্ীীশীাশি শশী 

উল্লিখিত হয়। চতুর্থত:-_-এ গৃহে বন্ী নাই এরূপ কথ! বলিলে যে অভাব বুঝায়, তাহ। 

অত্যন্ত।ভাব বলিয়া] কীর্তিত হইয়াছে। 

বৈশেধিক শাস্ত্রে প্রথমে অভাব-পদার্থ পরিগণিত ছিল ন1; শান্ত-প্রবর্তক কণাদ খধি 

সৃত্রের মধ্যে কেবল ছয়টি পদার্থ গণন। করিয়! যান |, 

ঘন্মানিগগসমূনা্ রুচ্ঘমুযান্ধন্মভা লান্য্লিঘ়জবলনামালাঁ দহাগ্রানাঁ বাঘন্মযঘন্মাজ্যাঁ 

মন্বব্বানাল্লি:ম্মমন্বন্। 

বৈশেষিক দর্শন । ১অ। ১আ। $শু। 

ধর্দ-ধিশেষ হইতে তত্বজ্ঞন জন্মে এবং তত্ধঙ্ঠান হইতে নিঃশ্রেয়দ অর্থাৎ আত্যত্তিক দুঃখ 

নিবৃত্ধি হইয়। খাকে। দ্রব্য, গুপ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই কয়েক পদার্থের স্থাধধ্য 

বৈধর্দ্য হইতে ধ তত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 

জগতের যথার্থ স্বরূপ ও প্র1কৃতিক নিয়ম দৃষ্টে এ বিভ।গগুলি নির্ধারিত হয় নাই। অস্তান্থ 

পদার্থের কখ। দুরে থাকুক, অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ পিতের! কাল ও মৃত্তিক। এক শ্রেণীভুক্ত 

বলিয়। ভরমেও মনে করিতে গারেন ন|। 

* বৈশেধষিক দর্শন | ২ অধ্যায়। ২ আহিক, ৭হৃত্র। ২ অ,২আ, ১১হ। ২, 
২ শা 



উপক্রমণিক1। ১৭ 

জল তুই প্রকার; নিত্য ও জনিত্য। জলের পরমাণু মিত্য, আর (তদীয় গযমাণুর সমষ্টি. 

স্বরূপ ) ছ্াগুকাদি * সমুদায় সাবয়ৰ বস্তু জনিত্য। 

নহৃপ্িবিব লিন্মমলিনাত্ব। লিনা মহমাম্ক্দল্। নহন্য ৃলিন্স- 
লনমনি ॥ 

সিদ্ধাস্তমুক্তাবলী। (ভ।) প, 8০ গ্লকের টাক 11) 
তাহ! অর্থাৎ তেজ ঢুই প্রকার; নিতা ও অনিত্য। তাহার পরমাণু নিত্য, আর( এ 

পরমাণুর নমষ্টিস্বরূপ) স।বয়ব তেজ সমুদয় অনিত্য। 

াযুদ্বিবিদ্বী লিল্বীঃলিন্মষব। দহলাধ্ভদীলিন্মহ্ববন্ীগনিস: 
বলননস্ব। 

সিদধান্তমুক্তাবলী। (ভা, প, ৪২ শ্লোকের টীকা) 
বাধু ছুই প্রকার; নিতা ও অনিত্য। বাঁধুর পরমাণু নিত্য, আর এ পরম।ণুর সমষ্টি 

নমুদয় অনিত্য। | 

মনও হৃল্্ম পরমাণু-বিশেষ। মহর্ষি কণাদই এই পরমাণুবাদ প্রবর্তিত 
করেন এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। পরমাণু কট ও মূলপদীর্ঘ। উহ! নিত্য; কাহার 
কতৃক স্থ্ হয় নাই। 

অহ্জাহফানলিন্সল্ ॥ 
বেশেধিক দর্শন। ৪ অ,১ আঁ, সুত্র। 

পরম! সৎ-স্বরূপ নিতা পদার্থ; তাহার আর কারণ নাই। 

প্রত্যক্ষ-গোচর যাবতীয় জড়-পদার্থ উহারই সংযোগে উৎপন্ন হইয়!ছে। 

বৃক্ষ, লতা, গুন্ব, কুগুল, কটাহ প্রভৃতি সমুদয় বস্তর আকার দেখিলেই তাহ।- 

দিগকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়৷ প্রতীতি জন্মে। কিন্তু পরমাণুর তে। আকার 

দেখা যায় ন|, তবে কিরূপে জল, বাু ও মৃত্তিকাি ভিন্ন ভিন্ন বস্তর পরমাণু 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলির! নিশ্চয় হয় এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে গিয়৷ কণাদ 

খধি কল্পন। করিলেন, বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি 
পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে তিন ভিন্নরূপ পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। মিশ্চয় 
হয়। 

তাহার মতে, অদৃষ্ট অর্থাৎ আপৃষ্ট কারণ-বিশেষ ছার উল্লিখিত পরমাণু 
সমুদায়ের সংযোগ হইয়! বিশ্ব-সংসার উত্পন্ন হয়। পশ্চাৎ কয়েকটি সুত্র 
উদ্ধৃত হইতেছে; পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পার! যাইবে। 



১৮ ভারতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

নাহ্নালিঘানান্ ধষুক্ঘহীমান্ হঘিল্াঁ জব্কা। লতৃনিজপিব্যা- 

উদ্ত্দাহিনন্ ॥ 
৫ অ,২ আ,১৩২শ্ু। 

পৃথিবীতে সঞ্চ।লন, অভিথ।ত ও সংযুক্ত বস্তুর পরস্পর মংষোগ হইতে কর্মের উৎপত্তি 

ইয়। ইহা তিন অন্যবপে (ভূমি কম্পাদি) যে কোন ক্রিয়ার ঘটন| হয়, অদৃষ্ট ত।হার 

কারপ। 
$ 

নক্বালিমণষ্লিনসন্ভেন্াহিনেল্ ॥ 
৫ অ, ২ আ,৭ শত্র। 

বৃক্ষেতে যে রস সঞ্করণ হয, অদৃষ্ট তাহ।র কারণ। 
৪ শৈ ৩১৬ 

্মদঘন শাস্ত্র যলসিনদীনর্ধঘীমা: ভাত্সান্লহঘমীনাত্বন্ ই- 
নািনালি ॥ 

৫ অ, ২ আঁ. ১৭ সুত্র 

অপসপ্পণ 1, উপসর্পণ +, ভুক্ত ও পাঁত বগ্ুর মংযে।গ। অন্ত অন্য কার্ধের সঘেগ 1 এই 

সমুদায় বযাপার অদু্টু হইতে উৎপন্ন হয়। 
স্ € $ $ সসবনকৃত্ ভ্ললন' নাহীব্বিষ্বন্দ দনলমব্মুলা লনবত্থাত্া' জন্ম 

ইত্তন্দাহিলম্ ॥ 
৫ অ,২ আ, ১৩ শ্রত্র। 

অগ্রি-শিখার, উদ্ধ'গমন, ব।যুর তিধ্যক গতি, পরম।ণ ও অন্তঃকরণের আদিম অর্থাৎ শৃষ্টি- 

কালীন শা ক্রিয়। আনৃষ্ট হইতে উৎপন্ন হয় $। 

এইরূপ অদৃষ্ট কারণ-বিশেষ দ্বারা, অথবা কোন কোন গ্রন্থানুসারে ইঙ্ব- 

রেচ্ছ, কাল বা অন্ত কারণ দ্বারা জড়-পরমাণু সমুদরায়ের সংযোগ হয়। ছুই 
শিপ ক পলিসি ৮৮ ২ শী শী শীশীশপশিশীটাশি শো শিশীীিসশ শী সপ িশশিশিটটিোিশিশীশ্শীীিিপশ্পেস্পাশাল শি শশী টি সপে পিপিপি শান 

* দৃতা-কালে দেই হইতে মনের বহির্গমন ।-শক্করমিশ্র-কৃত উপক্ষীর। 
+ দেহান্তরে মনের প্রবেশ ।-শ,উ। 

! জ্ধাহ্থান্নবায়ালিন্দিঘসাখানা হৃষ্ল নত ঘমীনা! ॥ 
জয়নারাষণ তর্কপঞ্চানন-কৃত কণাদ-সৃত্র-বিবৃতি। 

দেহের সহিত অন্য অন্য কাধের অর্থাৎ ইল্জিয় ও প্রাণের সংযোগ। 

ধা ন্সান্মলিনি ঘনাহযপ্াজীলনিঅগ: ॥ 
৫। ২।১৩শ্ুত্রের উপস্কার। 

আদা শব্ের অর্থ স্ষ্টির প্রথম-কাঁলীন। 
২ অনৃ্ঘ-প্রতিপাদক কুত্রগুলি পর্ধ্ালোচন! করিয়া দেখিলে, দুই প্রকার 

অদষ্ঠ কারণ অথবা অনৃষ্ট কারণের ছুই প্রকার স্বরূপ লক্ষিত হইয়| খাকে। এন্লে যেরূপ 



উপক্রমণিকা। ১৯ 

পার্থিব পরমাণু সংযুক্ত হইয়া এক দ্বাধুক হয়। তিন দ্বাণুকে এক ত্রসরেণ হয়। 
এইরূপ উত্তরোত্তর স্থুলতর অবস্নব উৎপন্ন হইয়া অবশেষে সমুদয় পার্থিব বস্ত 
বিরচিত হয়। এই প্রকারে জলীয় পরমাণুর যোগে জলের অবয়ব, তৈজস 
পরমাণুর যোগে তেজের অবয়ব ও বায়বীয় পরমাণুর যোগে বাযুর অবয়ব 
উৎপন্ন হুইয়া থাকে । এইরূপে বিশ্বসংলার স্থ্ঠ হইয়াছে। 

ইঘুরোপের মধ্যে পরমাণুবাদ এখন সর্ব্রবাদি-সন্ম ও। শ্রীমান্ ভেলউন্ 
ইদানীং * ইহার পুনরুদ্তাবন করেন এবং রুসাঁয়ন-বিদযা-সংক্রান্ত বিচারক্রমে 
একবপ দগ্রমাণ অথব! অতিমাত্র সম্ত/বিত করিয়! তুলেন। তাহার ছুই সহস্র 
বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল পূর্বে ভারতবর্ষে মহর্ষি কণাদ এই মত প্রবর্তিত 
করেন তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ববকাঁলে গ্রীন, দেশে শ্রীমান্ ডেমক্রিটস এই- 
ৰূপ পরমাণুবাদ প্রকাশ করিয়া যান। কণাদের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, 

গতির করা কঠিন। এই উভয্নের মধ্যে কেহ কাহার নিকট খণ-বন্ধনে বন্ধ 
আছেন কি শ্বতন্ত স্বতন্ত্র স্ব স্ব দেশে নিজ নিজ মত প্রচলিত করেন, নিশ্চয় 
বল! যায় না। ডেমক্রিটস প্রীঘদেশীয় কণাদ এবং কণাদ ভারতবর্ষীয় 
ডেমক্রিটসং | 

অন্ঠান্য দর্শনকার অপেক্ষ! কণাদের জড় পদার্থের জ্ঞানানুশীলনে সমধিক 

প্রবৃত্তি জন্মে দেখা যাইতেছে। তিনি পরমাণুবাদ সংস্থাপন করিয়া সে! 
খ্ষিষ়ের সুত্রপাঁত করেন। মেঘ, বিছ্বাৎ, বজাঘাত, ভূমিকম্প, বৃক্ষের রস- 
সঞ্চরণ, করকা ও হিমশিলা, চুন্বক ও চৌন্বকাকর্ষণ, জড়ের সংযোগ-বিভাগা্দি 
গুণ ও গত্যানদি ক্রিয়া প্রভৃতি নান ব্যাপারে তাহার চিভ্তাকর্ষণ হয়। 1 কিন্ত 
আক্ষেপের বিষয় এই ষে, সুত্রপাতেই অবশেৰ হুইল। অন্কুর রোপিত হুইল, 
লি ৯ পা পা পাশ পপ এ এ ্ রা জার বর 

অনুষ্ঠান দ্বারা উৎপন্ন হয় এইরূপ লিখিত আছে। বোধ হয়, যেরূপ কারণ দুষ্ট হয় না তাহাই 
অদৃষ্ট বলিয়! উল্লিখিত হইগ্নাছে। টীকাকারেরাও দুষ্ট ও অদৃ্ট এই উপুয় প্রকার কারণের 
পরস্পর প্রভেদ ও বৈপরীতা প্রদর্শন করিযাছেন এবং যে নিষয়ের কারণ দৃষ্টিগোচর হয় না, 
তাহ।রই সেই কারণ অদৃষ্ট বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন । 

শুভ জান্ৰা ঘন্মন্তভজল্মলাননকাম্ান্ ॥ 
এ উপস্কার। 

কেন না, দৃষ্ট কারণ সত্বে আৃষ্ট কারণ কল্পন!র প্রয়োজন নাই। 
* অর্থাৎ শ্রীষ্টাকের উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তিনি ১৮৪৪ থ্ীষ্টাবে প্রাণত্য।গ 

করেন। 
1 বৈশেধিক দর্শনের । ১ অ,১আ৬হত্র। ১ অ,১ আ৭ল্ | ৪ জ,১ আ, 



২০ ভারতববায় ভপাগক-সম্প্রদায়। 

কিন্তু বন্ধিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইল না। উহা সংস্কৃত, পরিবার্দিত ও বহুলীক্কত 
করিয়! ফল-পু-শোভায় হৃশোভিত করা ভারতভূমির ভাগ্যে ঘটল না। 
কালক্রমে সে সৌভাগ্য বেকন্, কোণ, ও হম্বোলটের জন্মভূমিতে গিয়া প্রকা- 
শিত ও গ্রাহৃভূত হইয়া উঠিল। তথাপি আমাদের স্ুঙ্রুত, চরক, আর্ধ্য, 
ভট্টা্দির পদকমলে বার বার নমস্কার! 

জগতের কারণ নিরূপণ দর্শন-শান্ত্রের একটি প্রধান উদ্দেপ্ত। ইহাতে, 
কণাদ পদার্থথগণনার মধ্যে আস্তিক-মাত্রেরই স্বীকৃত পরম-পদার্থ পর. 
মেশ্বরের নাম উল্লেখ না করিলেন কেন? কেবল গণন| কেন, সমুদায় 
বৈশেধষিক স্ুত্রের মধ্যে কুত্রাপি পরমেশ্বরের নাম সুস্পষ্ট উল্লিখিত 
নাই। উত্তরকালীন বৈশেধিক পণ্ডিতের! দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত আতা! 
শবের ছুই প্রকার অর্থ করেন; জীবাত্বাঁ ও পরমাত্।। টাকাঁকারের 
কগাদ-কৃত শ্ত্রবিশেষের শব্ব-বিশেষ হইতে ঈশ্বরের বিষয় নিষ্পন্ন 
করেন & একথ| যথার্থ বটে, কিন্তু যখন জগতের কারণ নির্ধারণ কর 
দর্শন-শান্্রের একটি প্রধান গ্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্বকারণ বলিয়া 
তাহার স্থির নিশ্চয় থাকিত, তাহ! হইলে সে বিষয়ের সুম্পষ্ট বিবরণ না কর! 
তাহার পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে ন|। 

ঈশ্বর-বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাদ থাকাতে টাকাকারের! সথত্রের মধ্যে তদীয় 
প্রসঙ্গ না দেখিয়াও তাহ! হইতে যোগে যোগে কোনরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
নিষ্পপ্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কণাদদ খধির সেইরূপ বিশ্বাস থাকিলে, 

* এ বিষে একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। শঙ্করমিশ্র বৈশেখিক দর্শনের তৃতীয় 
লুত্রের অন্তর্গত 'তৎ' শবের নিয়-লেখিতরূপ অর্থ করেন। 

নহিনাননদন্ান্ললদি দতিতিবিত্রনগস্বহ' হ্যান্তসনি ॥ 

তৎশবের অর্থ ঈশ্বর ইহা প্রসিদ্ধই আছে অতএব পূর্বে হচন! না! থাকিলেও, এস্থলে উহ! 
ঈশ্বর-বাঁচক বলিয়! বিবেচিত হইতেছে। 

কিস্তু বখন উহার পূর্ব সুত্রে ধর্মের প্রসঙ্গ আছে, তখন এই “ভৎতশব'' ধর্দবাচিকই বজিতে 

হইবে। পশ্চাৎ উভর হৃত্র উদ্ধৃত করিং] ষথাক্রুত অর্থ কর! হইতেছে, পাঠকগণ বিবেচন! 
করিয়| দেখিলেই জানিতে পারিবেন । 

ঘনীতম্নহ্যলি:য্মঘলঘিত্রি! ঘ ঘ্বন্ম: ॥ 
১অ,১ আ,২হা। 

যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রের়স অর্থাং স্বর্গ ও অপবশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার 
নাম ধশ্ম। 

ননবস্্লাহালামধ্য দালাহ্ঘনম্ ॥ 
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সৃত্রের মধ্যে ঈশবর-গ্রসঙ্গ হুস্পই ন| লিখিয়! তাহার অন্তর্গত শব্ধ বিশেষের 

অভ্যন্তর-গুহায় তাহ! প্রচ্ছন্ন রাখা কি কোনরূপে সম্ভব হয়? টাকাকারের! 

যদি নিজে এ কুত্রগুলি রচন! করিতেন, তাহ! হইলে এ বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার 

করিতেন, একবার ভেবে দেখিলেই হয়। বারংবার ঈশ্বরের নাম কীর্তন 

করিতেনই করিতেন তাহার সনেহ নাই। ন! করিবেনই ব! কেন? ধাঁহার 

যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাম ও অবিচলিত তক্তি থাকে, স্থযোগ ও প্রয়োজন উপস্থিত 

হইলে, তিনি তাহা কীর্তন ন| করিয়! থাকিতে পারেন না। কেবল ঈশ্বরের 

নাম তো অন্ন কথ|; তীহার৷ 'গোপবপুটাদুকুলচৌরায়” ও অন্য অন্ত বিশেষণে 
বিশেষিত কষ্ট, বিষ, ষঠী, পঞ্চানন প্রভৃতি কত কত দেবতার পদ-যুগলে 

প্রণিপাত করিয়। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করিতে পারিতেন। যদি তীাহা- 

দের ন্যায় কণাদ খষির ঈশ্বরেতে আস্থা থাকিত, তাহা হইলে তিনি পদার্থ-গণন 

ষ্টি-প্রক্রিয়া-বর্ণন ও মুক্তি সাধনার্দি সংক্রান্ত কোন না কোনস্রে ঈশ্বরের বিষয় 

সুস্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রতাত তাহার মতে পর- 

মাণু-পুঞ্জের সংযোগে জড়ময় জগতের উৎপত্তি হয়; অদৃষ্ট অর্থাৎ আদুষ্ট কারণ 

বিশেষ সেই মংযোগের প্রবর্তক । তাছাতে ঈশ্বরের কর্তৃত-গ্রসঙ্গও কিছুমাত্র 
লিখিত নাই । এই সমস্ত পর্ধযালোঁচনা করিয়। দেখিলে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব 

অঙ্গীকার করিতেন ন1! এইরূপই প্রতীয়মান হইয়! উঠে। 

যদ্দিও বৈশেষিক দর্শনে অচেতন সচেতন নানাবিধ পদার্থের বিষয়ই সমধিক 

বর্ণিত ও বিচারিত হইয়াছে, তথাঁচ ধর্ম-নিরূপণ ও মুক্তি মাধনের উপায় নির্ধা- 
রণই এ শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ । 

কণাদ প্রথম সত্রেই লিখেন, 

শ্গঘানী সন্ধা আাক্যাবনাল; ॥ 
বৈশেধিক দর্শন। ১ অ, ১ আ, ১ সুত্র । 

অতঃপর ধর্মের বিষয় ব্যাখ্য| করিব। 

ধর্ম ছুই প্রকার: অভ্যুদয়-হেতু ও নি:শ্রেয়স-হেতু ৮) ইহাঁর মধ্যে 
নিঃশ্রে়স অর্থাৎ মুক্তি পরম পুরুষার্থ। অত্যন্ত দুঃখ-নিধৃত্তির নাম মুক্তি । 

মুক্তি-লীভ হইলে কোন কালেই কিছুমাত্র ছঃথ থাকে না। শরীরের সহিত 

আত্মার সন্বন্ধ-নাশ হইলেই উহ্বার উৎপত্তি হয়। 



২২ ভারতবধীয় উপাসক-সম্গ্রদায় ! 

শ্গয়লন ম্হীহলনানিলান; | 
৬ অ।২ আ, ১৬শৃত্রের উপস্কার। 

শরীর ও মনের বিচ্ছেদই মোক্ষ। 

কণাদ এ বিষয়ের নিম্নলিখিত স্থত্রটি প্রণয়ন করেন । 

ক্সাজন্দন্মীন্ত লীল্বী ন্যান্্যান: ॥ 
বৈশেষিক দর্শন । ৬ অ) ২ আ, ১৬ শুত্র। 

আত্ম-কর্ম সম্পন্ন হইলে যুক্তি হয় এইরূপ উত্ত হইয়াছে। * 

টাকাঁকারের! শ্রবণ, মনন, যোগাঁভ্যাস, নিদিধ্যাসন, অ।সন, প্রাণায়াম, 

শম, দম, আম্ম-সাক্ষাৎকার, পূর্বোৎপন্ন ধর্মমাধর্্ম জ্ঞান ইত্যাদি কতকগুলি 

বিষয় আত্ম-কর্ম বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন । 

শ্রুত্যাদি-গ্রতিপন আত্মার গুণ ও স্বরূপ শ্রবণকে শ্রবণ বলে এবং কণাদ- 

প্রণীত বৈশেধিক দর্শনে উপদৃষ্ট দ্রব্য, গুণ, কর্মাদি পদার্থ চিন্তনকে মনন বলে। 

এইরূপ মননই গ্রথম আত্ম-কন্ম্ম বলিগা উলিখিত হইয়াঁছে। 

সহ হাম লক্ক্লানলাব্ানানজন্ধা ॥ 
এ শত্রের উপক্ষ।র। 

(পূর্বে) ছয় গুকার পদার্থের তত্জান প্রথম আ্ম-কম্ম। 

এইরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি সম্পন্ন হইলে, তত্ব-জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ 

দেহাঁদি যে আত্ম। নয় এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানের উদয় 

হুইলে রাগ-ছ্বেষ থাঁকে না? রাগ-ছেষ নষ্ট হঈলে ধর্মাধর্দে প্রবৃত্তি জন্মে না; 

ধর্মাধর্দে প্রবৃত্তি রহিত হইণে আর পুনরায় জন্ম-গ্রহণ হয় না, তাহা হইলেই 

আর কিছুমাত্র কোন রূপ ছুঃখ থাকে না। এইকপ আত্যন্তিক ছুঃখ-বিনাশই 
মোক্ষ || 

ন্যায় দর্শন | 

মহর্ষি গোতম এই দর্শন প্রবস্তিত করেন। তীহাব অন্ত একটা নাম 

অক্ষপাদ, এই নিমিত্ত ইহ। গোতম-দশন ও অক্ষপাদ-দর্শন বশিয়াও প্রচলিত 

ঘচে। 

+ ক্মানল5লিক্তিন:। 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-কৃত বিবৃতি । 
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গৌতম ঈশ্বরের সন্ত| শ্বীকীর করিতেন এমন বোধ হয় না। পম্চাৎ সে 

বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। উত্তরকালীন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের! স্পষ্টন্ূপে 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের মতে, তিনি জগতের 

সৃষ্টিকর্তা * নন, নির্মাণকর্তা। 

তাহারাও বৈশেষিক পঙ্ডিতদের সহিত একমতস্থ হুইয়।, পরমাণুবাদ শ্বীকার 

করেন, বিশেষ পদার্থ ব্যতিরেকে অপরাপর স্মন্ত পদার্থ অঙ্গীকার করেন এবং 

মুত্তিকাদ চারিটি জড় পদার্থের পরমাণু এবং অ্শিষ্ট সমুদয় দ্রব্য-পদার্থ নিজ্য 

বলিয়া বিশ্বান করেন। বৈশেষিক দর্শনেখ বিবরণ-মধ্যে সে সমস্ত বিষয় 

সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে, অতএব এ স্থলে আর পুনরুক্ষি করিবার প্রয়োজন 
নাই। 

স্থপতির! যেমন ইঞ্টকাি লইয়! গৃহ নিশ্বাণ করে, পরমেশ্বর সেইবূপ এ 

মৃত্তিকাদি জড়-পরমাণ লইয়াই ব্রঙ্গাণ্ড রচন! করিয়াছেন। তিনি অশরীরা 
অর্থাৎ মন্তুধাদির ন্তায় তাহার শরীর নাই, সুতরাং শরীর-সাধ্য সুখ দুঃখ রাগ 

দ্বেষাদ্দিও বিদ্কমান নাই । জীবের নায় ক্ষণে ক্ষণে তাহার ইচ্ছার উৎপত্তি ও 

তগ্গ হয় না। তীহার জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ার্দি সকলই [নিত্য । তিনি যাহ! জানি- 

বার ও ইচ্ছ। করিবার, একবারেই জাণিয়া ও করিয়৷ রাখিয়াছেন। 

বৈশেষিক শান্তরো্ত উলিখিত পদার্থ সমুদয় ব্যতিরেকে ন্যায়-শান্ত্রে আর 

একরূপ ষোনটি পদার্থ পরিগণিত হইয়াছে । পদার্থ শব শুনিয়া অনেকে মনে 

করিতে পারেন, এ ষোলটি বুঝি জল, বাধ, মুত্ৰিকাদির মত কোনরূপ জড় 

পদার্থ হইবে। না, তা নয়। গ্ায়-দর্শন প্রক্কত তর্ক শান্্র। উহাতে তর্ক 

অর্থাৎ বিচার প্রণালী বিশেষরূপে উপদৃট হইয়াছে। সেই বিচার-প্রণালী 
প্রদর্শনই প্রকৃত স্টায় দশন। তাহারই প্রমাণ, গ্রমেয়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি যোলটি 

অঙ্গ ষোল পদার্থ বলিয়| লিখিত হইয়াছে। যাহার দ্বারা কোন বিষয়ের নির্ণয় 

কর! যায়, তাহাকে প্রমাণ বলে) যেমন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও 

শ। 
ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অন্ুমানই বলবৎ প্রমাঁণ। অন্থমাম খণ্ড স্তায়- 

দর্শনের প্রধান অংশ। তাহার আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত বিচার-প্রণাঁলী 

লইয়াই এ দর্শনের বাহুল্য ও গৌরবং-বৃদ্ধি হইয়াছে। 



২৪ ভাঁরতবর্ষীয় উপাপক-সম্প্রদায়। 

অনুমানের লক্ষণ সহজ করিয়া বলিলে এইরূপ বলা যায় যে, কার্য দেখিয়। 

কারণ নিরূপণ করাকে অনুমান বলে; যেমন কুত্রাপি ধূম দৃষ্টি করিলে তথায় 
তাহার কারণ স্বরূপ অগ্নি বিদ্যমান আছে এইরূপ নিশ্চয় হয়। 

অনুমানের পাচটি অঙ্গ, তাহার নাঁম অবয়ব। সেই পাচটির নাম প্রতিজ্ঞা, 

হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন | গশ্চাৎ সেই সমুদায়ের উদ্ধাহরণ প্রদর্শন 

করা যাইতেছে । প্রত্যেক অবযনবের অর্থ ও লক্ষণ লেখা অপেক্ষায় এ উদ্দা- 

হরণ দ্বারাই তাহার তাঁৎপর্য্যার্থ স্পষ্ট বুঝিতে পার! যাইবে । 

পর্বতে ধুম দেখিয়। অগ্সির অস্তিত্ব অনুমান কর! হইতেছে। 

১_-গরতিজ্ঞ।। পব্ধতে অগ্রিআছে। 

২_হেতু । কেননা ইহ! হইতে ধুম নির্গত হইতেছে। 

৩_ উদ্দাহরণ। যাহ! হইতে ধূম নির্গত হয়, তাহা অগ্রি-বিশিষ্ট; যেমন 

রন্ধান-শাল।। 

১-_উপনয়। এই পর্রত হইতে ধূম নিত হইতেছে | 

৫__নিগমন। অতএব এই পর্বতে অগ্নি আছে *। 

গ্রীন-দেশীয় ভায়দশন-গ্রবর্তিক শ্রামান্ এরিস্টটল এইরূপ অনুমান- 

প্রণালী প্রচার করেন। গোতমের সহিত তাহার বিশেষ এই যে,তাহার 

তর্ক-প্রণালীতে প্রথম দুইটি অবয়ব বিষ্যমান নাই। ফলতঃ সে ছুইটি তাদৃশ 

আবগ্তকও বোধ হয় ন[। গোৌঁতম-রৃত অনুমান-প্রণালী শোধন করিস। 

গ্রহণ করিলে যেরূপ হয়, এ অংশে এরিস্টটলের অনুমান-প্রণালী সেইরূপ। 

কোন জ্ঞাত বস্তুর সাদৃশ্ত বার কোন জ্ঞেয় বন্তর জ্ঞান-সাধনকে উপমান 

বলে) যেমন গে মদৃশ গবস্থ। এস্থলে গোটি জ্ঞাত অর্থাৎ জান বস্ত এবং 

গবয় জেয় বন্ত। ষে ব্যক্তি পৃর্কে শুনিয়াছে, গবস্ন পণ্ড গো-সদৃশ। সে সহস! 

ধরূপ কোন অজ্ঞাত পণ্ড দেখিলে বুঝিতে পারে, পঁটি গবয়। 

বেদাদি আপ্ত-বাক্যের উপদেেশকে শব্ধ বলে। 

ক্সামীপহৃঘা: আজহা! ॥ 
ন্যায়ঙৃত্র ১1৭ শত । 

শা শান শী শা শিীিশি কী আশি তি 
_._._এ শশী শীশ্াীশীশিশিিগাপাশা শিট শা শি 

পপ শ্পিশ পাশা 

* ন্যায়শান্রে কাধা কারণ স্থলে দুইটি গারিভ। বিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়। থাকে; ব্যাগ্য ও 

ব্যাপক । উত্ত উদাহরণে ধুম ব্যাগ্য এবং অগ্রি বাপক। কৌন স্থানে ধূম থাকিলেই তথায় 

আম থাকে ; কুত্রাপি তাহার বভিচাঁর নাই; এই নিমিত্ত অগ্নি ধুমের ৰাঁপক এবং ধূম 

অগ্নির ব্যাগ্য বলিয়া উ্িখিত ইয়। তন্কিনন আরও দুইটি শঙ্খ প্রয়োজিত হয়; সাধ্য ও 
755 ৫৬ শ্ভওএজ এপ গলে আপে ত৫শখ খু 
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আপ্র ব্যক্তির উপদেশকে শব্দ বলেঞ। 

গ্রমাণ দ্বারা যে সকল বিষষের নিশ্চিত জ্ঞান হক্ন, তাহাকে গ্রমেয় বলে) 
যেমন আত্ম ছুঃখ) মুক্তি ইত্যাদি। স্তায়শান্ত্রে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়ের বিষয় 
বিচাপিত হইয়াছে। 

স্ানসম্থীহন্িযাঘবৃতিমন:ন্তনিহীমঈননলালদেনতন্াঘনান 
সলিঘল,। 

হ্যায়লত্র। ১ অ।৯সু। 

আয়া, শরীর, ইন্জিয়, ইন্জরিয়-বিষয়, বুদ্ধি; মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব (অর্থাৎ বারংব।র 

মবগো ৎপাত্তি), ফল, দুঃখ, অপবর্গ এই সমুদয় প্রমেয়। 

অনিশ্চিত বিষয়ের নিশ্য় করাঁকে দিদ্ধান্ত বলে। এইরূপ, সংশয়) 

প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, বাদ, বিতও1, ছল প্রভৃঠি অপর হেরটি পদার্থ অর্থাৎ বিচা- 

রের অঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে । তাহার মধো অনেক গুলি তর্কপ্রবাহ বৃদ্ধি 

করিবার প্রবল উপায়। 

মোক্ষভিলাষী ব্যক্তিদের এই ষৌড়শ পদার্থের বিষয় বিশেষরপে জান 

আবশ্তক। জানিলে কি হয়? না, শরীর যে আত্মা নয় এইটি নিঃনংশয়ে 

জানিতে পারা1যায়। জানিলে মুক্তি লাভ হয়। 

দ্বাদশ প্রকার গ্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর-পদার্থ পরিগণিত নাই কেন 

একথাটি বিবেচা। উত্তরকালীন নৈয়ায়িকেরা উহার অন্তর্গত আত্ম! শব্দটি 

জীবাত্মা ও পরমাস্। উভয়-গ্রতিপাদক বলিয়াই ব্যাখায। করেন 11 কিন্তু 

যখন বিশ্ব-কারণ নিরূপণ দর্শন-শান্ধের একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন গ্রমেয় 

পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরে নাম পুথক নির্দেশ না করা কোনরূপেই সঙ্গত ও 

সস্তাবিত নয়। একটি স্থাত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া! উল্লেখ কর! হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু উহার পর-চ্তত্রেই আবার মনুষ্য-কৃত কর্মুকে কারণ বলিয়! নির্দেশ 

করা হইয়াছে। পম্চাৎ এ উভয় সুত্র যথাক্রমে উদ্ধত হইতেছে, পাঠ করিয়া! 

দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে, প্রথম ুত্রটি পূর্ববপক্ষ ও পর সুত্রটি সিদ্ধান্ত। 

৪ ৯ পারপিপিপিত স৯ পাপা পা পপ পাত ৮ পাপী পিপরাসপীপী সপ পপ 

* কণা এই চারি প্রমাণের মধ্যে উপমাঁন ও শব পরিত্যাগ করিয়। বুদ্ধিমন্ত| প্রক্কাশ 
টরয়াছেন। চার্বাকের! কেবল প্রতাক্ষ এবং মাধ্য-প্িতের! প্রতাক্ষ, অনুমান ও শ্দ 
প্রম/ণ হ্বীকার করিয়। থাকেন। 

1 আন্তিকতাবারদী গ্রন্থ-ব্যাধ্যাতা পণ্ডিতের যূল গ্রন্থে হপ্পষ্ট ঈত্বর-প্রনঙ্গ মাই দেখিলে) 
গব বিশেধ হইতে তদীয় নতব। নিষ্পর করিবার চেষ্ট। পাইবেন ইহ অসপ্তব নয়। 
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পূর্ববপক্ষ। 
ঞ €ী 

ইচ্বহ: জাবয' ঘৃসন্ন্্রাদ্ত্সহ্জলান্। 
হায়স্ত্র। ৪ অ, ১৯ শু। 

ঈশ্বর কারণ; কেন ন! মনুষা-কৃত কর্ম সর্বদা ফল হয় ন|। 

সিদ্ধান্ত । 

ন, ঘ্ুকমদন্মামান দব্লালিম্মন্গী :। 
হ্যায়ুুতর। ৪ অ, ২০ হু। 

না), তা নয়। ধনুষা কৃত কম্মা ব্যতিরেকে ফলোৎপন্তি হয় না *। 

অতএব গোতম কণাদের সায় নাস্তিকতাবাদী ছিলেন এইরূপ প্রতিপন্ন 

হইয়। উঠে। এদিকে ত নাপ্তিক) কিন্ত বেদ উভয়ের পরম শিরোধার্ধ্য বস্তু। 

এ তে! একটি সামান্ত কৌতুকের বিষয় নয। ভাবিনে বোধ হয় যেন, কণাদ 
ও গোতম নামে ছুইটি গুপ্ত বুদ্ধ বেদ-বন্ত্ পরিধান করিয়া গ্রচ্ছ্নতাবে ভূমগলে 
বিচরণ করিতেছেন 11 

জপ আশ শলাপিপাশীিপাাশাাাাপোাাশিশীশী পিপিপি পিপিত এসপি কপ শি 2৩ িশিাশীশীপিশিক ৮০ শপ্িশীীশিশী শী শত শি শি শীট পিপি এ পাশা এপি শীত শক ০৮ ন্ 

* গোতম অন্য দুতেও লিখিয়।ছেন, 

দুলজনদ্রতানুনন্নাশনুল্সনি! | 
৩1১৩২। 

পুর্বন্রন্ম কৃত কর্ম ফলে জীবের শরীরোতপত্তি হয়। 

বিশ্বনাধ ভ্টাচাযা উপরোক্ত দুই শ্ত্রের টাকায় শশ্বর ও পুরুষ-কৃত কণ্প 

উত্য়কেই জগতের কারণ বলয়! নির্দেশ করিয়ছেন। কিন্তু তাহতেই ব কি? 
একে ঈশ্বর পরম।ণু প্রভৃতি মূল পদার্থের শ্রষ্ট। নন, তাহাতে আবার ভিনি জীবের পূর্বব-কৃত 
কর্পের সহকারিতা ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারেন না, ইহাতে জঙ্বরের ঈশ্বরত কি রহিল? 
ফলতঃ এ উত্তয় সুত্রের উল্লিখিত রূপ যথ।শ্রুত সরল ব্যাথা। শ্রবণ করিলে, গোতমকে নিরীশ্বর 
বলিয়। গ্রতীতি জন্মে 

৭ বৌদ্ধ শাস্ত্রের স্থিত শ্ঠ।য় বৈশেধিকাদি হিন্টু শাস্ত্রের অনেক মি দৌসাদৃশ্য 
আছে। উভয় শাস্ত্রের মতেই, কর্মফলে জন্ম গ্রহণ ও নান।বিধ যোনি ভ্রমণ হয়) উভষের 
মতেই, জন্ম গ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়; উভয়ের মতেই, জীবে নিজ নিজ কর্ম 
মূনারে নানাপ্রকার” নরক ও স্খাস্পদ জীবলো।কে গিয়া দণ্ড পুরস্ক।র প্রাপ্ত হইয়া থাকে; 
উত্তয়ের মতেই জন্ম গ্রহণ নিবৃত্তি অর্থ(ৎ ঘু[ক্ত (১) লাভই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব।র উপ|য়। 
এবং উভয়ের মতেই, মুক্তি পরম পুরুষ৫থ ও জ্ঞানোদয় হইলে তাহ প্রাপ্ত হওয়। যায়। বুদ্ধ 
নি্বীশ্বরবাদী ইহা প্রপিদ্ধ আছে। গোতম ও কণদও যদি তাহার ন্যার নিরীগ্বরবাদী হন, 
তাহ! হইলে, বুদ্ধের সহিত হারের মুল বিষয়ে অধিক প্রতেদ থাকে ন|। 
পপি 

(১) বৌদ্ধমতানুযায়ী মুক্তির নাম নির্বাণ । হিন্ুশান্ত্রে উহ| মুক্তি, মোক্ষ, নিঃশ্রেয় 
75 রক 2 প৮৫০০ ০৬ -240-ন প।৫:১০১৯+৮ -১৯--শ? 
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এই দর্শনের মতেও, তত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। কিন্তু এ শীান্ত্রে শরীর 
যেআত্ম৷ নয় এইরূপ জ্ঞানই তত্বজ্ঞান বণিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । 

হীমলিলিন্নালা নহ্নত্থালাতস্ত্বাহলিন্্ন্নি: | 
ন্যায়হ্ত্র। ৪ অ,৬৮ শুত্র। 

দে(ষাকর শরীরাদির তত্বঙ্ঞান অর্থাৎ শরীরাদি যেআত্ম। নয় এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান * 

হইলে অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়। 

বিশ্বনাথ ভট্টাচাধ্য স্পষ্ট বলিয়াছেন, স্টাঁয় দর্শনের মতে জীবাত্মাকে দেহ 

হইতে ভিন্ন বলিয়! জানাকেই বিবেক বলে। 

ক্সঘান্মন নু হুল্কাহিমিলাননঘান্বাজ্জাৰ্: | 
১১১ ন্যায়হত্রের বৃত্তি। 

আম।দিগের মতে দেহাদি হইতে ভিন্ন জীবায়।র সাক্ষ।ৎকারই বিবেক। 

সমাধি-বিশেষ অভ্যাস করিলে এ তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় 11 নৈয়ায়িকের। 

নিজে উহার কোন পাঁধন উদ্ভাবন না করিয়। যোগশান্ত্র অবলম্থন করিয়াছেন: । 

নহু্ অললিযলাজ্সালান্লনকজাহীনীযান্বালনিঘ্্মাম | 
ন্যাযহরে। ৪ অ, ১১১ হ। 

সমাধি স।ধনার্থ যম নিয়ম।দি যোগানু্ঠান ও আয্মসাক্ষাৎকার বিধায়ক বাকা দ্বার! 

মক্ত-লভের ক্ষমতা জন্মে । 

এক দিকে বেদ ও বেদান্ত, অপর দ্রিকে বৌদ্ধ ও চার্বাকশান্ত্, গোতম ও 
কণাদ দর্শন উভয়ের মধ্য-স্থল-ব্তী। 

গোতমস্গরর ও কণাদস্থত্র গ্যায় ও বৈশেধিক দর্শনের মূল গ্রন্থ । পরে শঙ্কর 

মিএ কৃত কণাদ স্যত্রোপস্কার, ব্ভাচার্যা-কৃত লীলাব্তী, উদয়নাচার্য্য কৃত 

বার্ডিক-তাঁৎপর্ধ্য পরিশুদ্ধি, বাচম্পতি-মিশ্রকৃত বার্তিক-তাৎপর্যটাকা,কেশব-মিশ্র 
কত তর্ক-ভাষা, গোবদ্ধনমিশ্র-কৃত তর্ক-ভাষা-গ্রকাশ, কোওভট্র-কত পদার্থ- 

দীপিকা, গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত চিন্তামণি, জয়দেবমিশ্র-কৃত এ চিস্তামণির 

আলোক নাঁমক টীকা, জয়নারাঘণ তর্কপঞ্চানন"কৃত কণাদস্ুত্র-বিবৃতি ইত্যাদি 

* নব হাসলিলিশ্লালা সহীবাহীলা লন্বজ্ম আলান্ালজ্ঞ আালালিনশন। 
বৃত্তি। 

+ গলাঘিলিগ্সাধ্ঘাঘান্। 
ন্যায়হৃত্র। ৪ অ,১০৩হু। 

সমাধি-বিশেষের অভ্য।স হইলে তত্বজ্ঞন হয়। 
| বিশ্বনাথ ভট্ট।চারধ্য ন্যয় হত্র-বৃত্তির মধ্যে মুক্তি-প্রকরণে বারংবার যোগনুত্র ও (যাগ- 

মচ উদ্ধ ত জরিয়াচেন 
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অনেক গ্রন্থে হ্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত ব্যাখ্যাত, সঙ্কলিভ ও বিচারিত 
হইয়াছে। 

স্কায় দর্শনে বাঙ্গাল! দেশকে ও বিশেষতঃ সরস্বতীর গৌড় গীঠ-স্ববপ সু গ্র- 
সিদ্ধ নবদ্বীপ ভূমিকে জগদ্বিখাত করিয়া রাখিয়াছে। এক সময়ে প্রস্থানে এ 
দর্শন ও উহার প্রিগ্ন সহোদর বৈশেধিক দর্শনের সবিশেষ তানুীলন ও সমধিক 

আন্দোলন সহকারে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ হইতেছিল। তথায় অনেকাঁনেক 
প্রধান পণ্ডিত উৎপন্ন ও পরাভূত হইয়া বছুতর প্রগঁ গ্রন্থ প্রস্তত করিয়। যান। 

পঞ্ডিত-গ্রবর মথুরাঁনাথ তর্কবাগীশ কত চিন্তামণি-টাক1 *, সার-গ্রাহী ও ফল 

ধগ্রাহী বিশ্বনাথ ভষ্টাচার্ধয-রচিত ভাষাপরিচ্ছেদ, মিদ্ধান্তমুক্তাবলী ও হ্যায়সথত্র- 
বৃত্তি এবং কুশাগ্রবুদ্ধি রঘুনাথ শিরোমণি-পণীত চিন্তামণি-দীধিতি, এবং ভদীয় 
সহযোগিম্ববূপ গদাধর, জগদীশ, রুষ্ণদ।স, ভবানন্দ প্রভৃতি-বিরচিত দীধিতি- 

টাক! ইত্যাদি নবদ্বীপ-সন্ভৃত বহুবিধ পুণুক-র্ে হ্টায়-ভাগডার পরিপূর্ণ করিয়া 
রাধিযাঁছে। কাণী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, পঞ্জান গ্রভৃতি নানাদিকের নানাস্থানের 

পাঠার্থিগণ এ মরশ্বতী-পীঠ নবন্বীপ-ভূমি সমাগমন পূর্বক শিক্ষা-গুরুর আশ্রষে 
অধিবাস করেন এবং তদীয় সন্নিধানে পাঠ হ্বীকার করিয়া অগ্রচিত পুরাতন 
্রঙ্চর্যের যেন পুনরুড্াবন করিয়া যাঁন । 

মীমাংস! দর্শন | 

এই দর্শন মহধি দৈমিনি-গ্রণীত। এই নিমিত্ত ইহাকে জৈমিনি-দর্শনও 
বলিয়া থাকে । তর্ক-প্রণালীর উদ্ভাবন করা যেমন ন্ঠায়দর্শনের উদ্দেশ্ত, সেই- 
রূপ, শ্রুতি-বিশেষের অর্থ-সমর্থন ও স্থল-বিশেষে এতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ 
ভঞ্জন করিয়৷ ধর্ম সংস্থাপন করা এই দর্পনের প্রধান প্রশ্নোজন। তদর্থ শ্রোতি- 
বিশেষের তাৎপর্ষার্থ নিরূপণ এবং শ্রুতি-স্বৃতির বিরোধ সংক্রান্ত কোনরূপ 
সংশয় ও পুর্বপক্ষ উপস্থিত করিয়া তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে। 

এই ব্যাপারকে অধিকরণ বলে 1| এষ্ট দর্শনে এইরূপ অনেক অধিকরণ আছে। 

* পূর্বোক্ত গশেশোপাধ্যায়-কৃত চিন্তামণি গ্রন্থের টাক । 
1 স্কায়শান্ত্রেজ অনুমানের স্যার মীমাংসা-শাস্ত্োক্ত অধিকরণেরও পচটি অঙ্গ ; বিষয়, 

বিশয় ( অর্থাৎ সংশয়), পূর্ববপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি ( অর্থাৎ মীম।ংস1) | পশ্চাৎ এই পাঁচ 
অঙ্গের উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই অধিকরণের বিষয় সহজে 

- ০০ িিিশিিটিশিট শশী 



উপক্রমণিক!। ৯ 
এই দর্শনে কর্মকা্-বিষয়ক শ্রুতিরই সবিশেষ আন্দোলন, বিচার ও 

সিদ্ধান্ত কর| হুইয়াছে। এই নিমিত্ত ইহাঁকে কর্্মীমাংস। বলে। ইহার মতে 
্বর্গভোগই মন্ুয্যের পরম পুরুষার্থ। বেদোক্ত যাগ যঙ্ঞাদি কর্ম করিলে, উহ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাবিধানে এ সকল কর্দের অনুষ্ঠান করিলে, অবশ্তই অবশ্র 
ফল্প'লাভ ঘটে; ততিন্ন অন্ত কোন ফলদাত। নাই। 

পশ্চাৎ কোন কোন মীমাংদক এইরাপ মত প্রকাঁশ করিয়া গিয়াছেন যে, 
পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনাঁয় কর্ধানুষ্ঠান কর কর্তব্য, অর্থাৎ যেকোন কর্ম 
করিবে তাহা ঈশ্বরকে অপ্রণ করিবে। করিলে মুক্তি লাভ হয়। 

এই দর্শনের মতে বেদ নিতাযা। বেদের যে অংশ যে ব্যক্তির কৃত স্পট 
লিখিত আছে, এবং তন্মধো নানা স্থানে ও নান! কালে খিগ্ঘমান লোকসমূহের 
তক্তি শ্রদ্ধা, রাগ দ্বেষ, কাম ক্রোধ, বিপদ আপদ, যুদ্ধ বিবাদ, ব্যসন বাণিজ্য 
ইত্যাদি অশেষ প্রকার ব্যাপারের বিবিধ বৃত্তান্ত বিনিবেশিত রহিয়াছে, তথাপি 
টৈমিনি মহাশয়ের মত-প্রভাবে তাহা অপৌরুষের, অর্থাৎ কোন পুরুষের কৃত 
নয়, স্বতঃসিদ্ধ নিতা পদার্থ, তাহার আদিও নাই অন্তও নাই এইরূপ অঙ্গীকার 
করিতে হইবে । দশুর্নিন, লোদন্খনিতাতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশে শবও 

পিতু্ বণিয়| শ্বীকার করিয়াছেন। গেই নিতা শব্দ, সমুদায় অনিত্য শবের 
ভুত রহিয়াছে। ৮ 

| লিন্ত্ব বনাছুছলব ঘহাঘ ল্রান্। 
| জৈমিনিত্র ১। ১1১৮ সুত্র। 

4 (85, 

। শব্দ নিত্য, কেনন| অস্যকে উহার অর্থ বোধ কর।ইবার উদ্দেশে উচ্চ।রণ কর! হয়| যদ্দি 

বেরে ব্যবস্থা আছে, ইক্্যাগে উড়বরী স্পর্শ করিবে, কিন্তু ক নিস পাল ভূ ও কাতযায়নম্মরতিতে লিধিত আছে, / ড় কে আহৃত করিবে । এধন এইরূপ শ্রুতি-ম্বৃতির বিরোধ-স্থলে কিন্ধপ অনু- ন ৰর! কণ্তবা ইহার মীম/ংসাবিষযক অধিকরণের পাচটি অঙ্গ গশ্চাৎ লিখিত হইতেছে । বিষয় ।_-উডম্থরী আবরণ ও স্পর্শ করণ বিষয়ক শান্্ীয় বিধি। বিশয়।_-উডু্বরী স্পর্শ কি আবরণ কর! কর্তব্য এই সংশয়। 
৭" পক্ষ।-টক্ত শ্রুতি ও স্ৃতির পরম্পর বিরে!ধ প্রতিপাদন কর, যেমন ওঁডু্থরী 

] 
মাত্র করিলে ম্মৃত্যক্ত বিধি উল্লজ্ঘন কর! হয়, এবং আৰরণ করিলে, অত্যন্ত বিধানের থাচরণ কর! হয়। 

| উত্তর। __পূর্ব্বপক্ষ থওন। 
সঙ্গতি ।--শ্রতিতে ওড,ম্বরীর যেষে স্থান স্পর্শ যোগ্য বলিয়। লিখিত আছে, ত।হ! পরি- 1গ করিয়৷ অপরাপর সমস্ত স্থান আবৃত কর! কর্তব্য । 

| এই অধিকরণকে বিরোধাধিকরণ বলে। এক একবিষয়ে অধিকরণ অবজশ্বন আজিম পপি 



উচ্চারণ মাত্রেই উহার বিনাণ হইত ভাহ। হইলে কেহ কাঁহাকে উহ।র অর্থ'বোধ করাইতে 

সমর্থ হইত ন।* । 

এরূপ দর্শনের কাল অতীত হুইয়! যে, বিজ্ঞানের অধিকার বিস্তৃত হইতেছে, 

ইহ!তে বিশুদ্ধ-বুদ্ধি স্ুশাক্ষত ব্যক্তিরা এক প্রকার নিস্তার পাইতেছেন। সাধে 

কি রামমোহন রায় সংস্কৃতকালেজ সংস্থাপনের বিরোধী হুইয়। তৎপরিবর্থে 

ইংরেজী বিগ্ভালয় স্থাপনার্থ অনুরোধ করেন 11 তিনি বলেন, কেবল সংস্কৃত 

শিক্ষ। দিলে লোককে নির্বোধ করিয়। রাখা হইবে। 55,61% 
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॥ মানুষের মনের গতি অনেক স্থানে একরূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। চীনেদেরও এ 

রূপ একটি বচন আছে যে, একবার শব্দোচ্চারণ করিলে, গগন-মগ্লে চির দ্বিন তাহ 

প্রতিধ্বনি চলিতে থাক। 

+ ইংজগ্ুস্থ রাজপুরুষেরা এদেশীয় লে|কের শিক্ষা-স।ধনার্থ এক লক্ষ চব্িশ হাঞ্জ 

টাকা প্রান করেন এবং অত্রতা রাগপুরুষের। তদ্দার। একটি সংদ্দুতকালেজ সংস্থপন রিং 

উদ্যত হন। এই সংবাদ অবগত হইয়। রামমোহন রায় সে সময়ের শাসলকর্ত। লর্ড এম্হস্ টং 

এক খনি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি সংদ্টতক(লেজের পরিবর্তে একটি ইংরে' 

বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়। নানাবিধ বিজ্ঞ।ন শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন এবং সংস্ক 

০ পশসীলন্্ ৩ আদান অধাীপন! প্রচলিত রাখিবার উদ্দেশে এদেশীয় চতুষ্পাঠী সমু 
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দ্কত একটি প্রধান ভাষা। ভারতবর্ষায় ধর্মশান্ত্রের অধিকাংশ সেই 

য় রচিত। এদেশীয় লোকের তাহাতে বথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। অতএব 

লিখিত বাঁক্যগ্াঁল অনেকের কচিকর না হইলে না হইতে পারে। কিন্ত ন৷ 

ইলেই বাকিহইবে? এ কথাগুলি অবিনশ্বর হীরকময় অক্ষরে লিখিত। 

হার এক একটি বাক্য এক এক গ্াছি হীরক-মালা। “ভাষা-শিক্ষা প্রকৃত 

1ান-শিক্ষা নয়; জ্ঞান পিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা জ্ঞানরূগ ভাগারের দ্বার- 

'রূুপ। সেই দ্বার উদ্যাটন করিয়! জ্ঞানভাগারে প্রবেশ করিতে হয়। চির 

ীবনই কেবল দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিলে, কিরূপে জ্ঞানরূপ মহারত্ব লাভের 



৩২ ভারতবধায় ডপাপক-সতদ।স। 

সম্তাবন। থাকে? জ্ঞানরত্ব লাভার্থে বত্ব না করিয়া কতকগুলি ভাষ শিক্ষায় 

কালক্ষেপ করিলে, অসিদ্ধ কাম ভিক্ষুকের স্তায় কেবল দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা 

হয় * (৮ যে ভাষা প্রকৃত জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধ রত্বে পরিপূর্ণ, তাহাই গমধিক 

আদরণীয় ও সর্বতোভাবে শিক্ষণীর। ঘেরূপ জ্ঞান উপার্জান করিলে, বুদ্ধি 

মাঞ্ভিত হয়, ভ্রম ও কুসংস্কার দুরীক্কত হয়, এবং জগতের গ্রক্কত নিয়ম-প্রণাণী 
অবগত হইয়া কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ পূর্বক নিজের ও জন-সমাঁজের সর্ব- 

বিধ শ্রীবুদ্ধি পাধন করিতে সমর্থ হওয়! যায়, সেইরূপ জ্ঞান শিক্ষা করাই 

কর্তব্য। ভ্রম) কল্পন! ও কুসংস্কার সংস্কৃত শাস্ত্রের সর্ধ স্থানে ওতপ্রোত- 

ভাখে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । বাহারা ইংরেশী, ফরাণী অথবা জর্মেন্ ভাষায় 

সুশিক্ষিত হন, প্রকৃত জ্ঞান-লাভ উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের 

শিক্ষণীয় অন্পহ বিষয় আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে গ্রকৃত জ্ঞান-সংজ্ঞার 

উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা বিগ্কমান আছে, উল্লিখিত তিনটি ইউরোপীয় 

ভাষার একটিতে অধিকার থাকিলে, তাহার শত সহত্রগুণ অকেশে 

একত্র প্রাপ্ত হওয়! যার। শ্ত,পাকার শুভ্র অন্ন প্রস্তুত পাইলে, তুযঘাবঘাত 

করিয়। কতকগুপি কণিকামাত্র মংগ্রহ করিথার প্রয়োজন কি? তাহাও 

নির্বাচন করিয়। লওয়া ইউরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত বিশুদ্ধ বুদ্ধির কার্ধ্য। 

যর্দ কোন কৃতবিগ্ভ ব্যক্তি শব্দবিগ্ভার ব| ভারতীয় পুরাবৃত্ত বিষ্ঠার 

অথবা অত্রত্য কোন দেশ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধিনাঁধনে কৃত-সংকল্প হন, কিংবা 

ভারতবর্ষায় চিকিৎন। শ্বান্্ হইতে উত্তম উত্তম ওষধধ সংগ্রহ করিতে 

ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার সংস্কতাদি অগ্ঠ অন্ত ভাষার অন্- 

শালন কর! উচিত বটে, কিন্তু জ্ঞান-রদ্বের আকর-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত তিনটি 
ডাঁধার একটি শিক্ষা) করিবার উপায় থাকিলে প্রন্কত জ্ঞান-লাভ উদ্দেশে 

অপর সাধারণ সকলের সংস্কৃত শিক্ষ। করিয়। কাল-ক্ষেপ ও আযুক্ষর করবার 

কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইউরোপীয়ের! গ্রীষ্টাব্ধের উনবিংশ শতাবী বলিয়া 

মনের তেজে যে জ্ঞানোজ্জলিত সময়ের মহিম| গ্রকাশ করেন, এই সেই সময়ে 

নিপ্রয়োজন কেবল ভাষা শিক্ষ। করাকে বাস্তবিক শিক্ষা মনে করা উপহাসের 

বিষয়। 

এই কারণেই রামমোহন রায় সংস্কৃত কাঁলেজ সংস্কাপনের পরিবর্তে ইংরেজী 

বিষ্ভালয় স্থাপন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুয়োধ করেন। তিনি কোন্ 
ভি 
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কালে কিরূপ বিজ্ঞানোৎসাহ প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন, ভাঁবিলে শরীর পুলকিত 

হইয়া! উঠে। যে সময়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলে হয়,' এবং যখম 
হিন্দু-সমাজে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নামোচ্চারণমাত্রও ঘটিয়াছিল কি না৷ সন্দেহ, 
এই দেশে লেই অন্ধকাঁরময় সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে এরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ 
প্রকাশ আশ্চর্য্যের বিষয় *। ধন্য রামমোহন রায়! সেই সময়ে তোমার সতেজ 

বুদ্ধিজ্যোতিঃ ঘোরতর অগ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়। এতদুর 
বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার স্বিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও 

নিজ সময়ে 'গ্রচলিত সকল গ্রকার কুসংস্কার নির্বাচন করিয়৷ পরিত্যাগ করিয়।- 

ছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার 

ভ্তান ও ধর্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময় পঙ্কিল-ভূমি পরিবেষ্টিত একটি 
অগ্রিময় আগ্নেয়গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য পবির প্রচুর জ্ঞানামি সতেম্তে 

উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে 

যে সুগভীর রণবাঁদ্য বাঁদন করিয়! গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণ- 

কৃহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তৃবরীধবনি অদ্যাপি বার বার 
প্রতিধবনিত হইয়! এই অযোগ্য দেশেও জয় লাঁধন করিয়৷ আসিতেছে। 

তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশে আততায়ি-ম্বরূপে 

রণ-ুম্র্দ বীর পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচার-যুদ্ধে সকল 

বিপক্ষ পরাস্ত করিয়! নিঃদংশয়ে সম্যকৃরূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি 

রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজা নয়। তুমি একটি সুবিস্তর মনোরাজ্য 
অধিকার করিয়! রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন 

সুমার্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত স্প্রদায়ে তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়। তোমার 

জয়-ধবনি করিয়া আদিতেছে। ধাহারা আবহমান কাল হিন্দু জাতির মনো- 
রাজ্যে নির্বিবাঁদে রাজত্ব করিয়া আপিয়াছেন, তুমি তাহাদিগকে 1 পরাজর 

করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাক। তীহাদেরই 
স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও 
না, নিয়ুতই একভাঁবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পুর্বে যে ভারতব্ীগ্নের! 

* এখন তে। বিদ্যালোক-প্রক।শে সেই তিমির রাশির কিয়দংশে ছেদ-ভেদ হইয়াছে, তথাপি 
এখনও তাহার সাম্প্রদায়িক লোক বলিয়। পরিচিত কয়েক ব্যক্তি আমার সসক্ষে বিলজ্জভাবে 
ও মক্ত কে বিজ-এ._. .ভতিবিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন ।ধিক। ধিক 1 শতবার ধিক। 



৪ ভারতবধষীয় 'উপাসকম্লজ্পরদায় । 

তোমাকে পরম শত্রু বলিয়। জানিতেন, তদীয় সন্তানের! অনেকেই এখন 
তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়! বিশ্বাম করিতেছেন, তাঁহার সন্দেহ নাই। কেবল 

' ভারতবাঁয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু। 
“110 1)10100001) 01 1101101 ৮1010810800 850901211) 6116 10. 

01০৮01060 011019 0৮17 00010771000) 155 116 109016 011015 1106, 
[২6৮, 68017061. 

5480 21012 ৯611 1970 6০0 010 0305 01 17960017200 101010%2- 
. 10616 9৮61711010৮ 

এক দিকে জ্ঞান ও ধর্ঘ-তৃষণে ভূষিত করিয়! জন্ম-ভূমিকে উজ্জল করিবার 
যত্ব করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্রসমূহ উত্তরণ পূর্ববক বৃটিস্ 
রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়। নানাবিষয়ে রাজশাসনগ্রণালীর দংশোধন 

ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ 11 সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! 

ক 11155. [10% 4১110110715 16001 00 1) 01150171205, 

+ শ্ব্দেশের কল্যাণ-সাঁধন ও বিশেষতঃ ভারতবরধাঁয় রাজ্য-শাসন-প্রণালীর সংশোধনই 
রামমে।হন রায়ের ইংলও গমনের প্রধান উদ্দেশ ছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্মপক্ষপ।তী বাক্কির! 
মহমরণ-নিবারণ-বিষয়ক রাঁজনিয়মের প্রতিকূল পক্ষে ইংলণ্ডে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন ; 
মেই বিষয়ের সুবিচার সম্পাদন উদ্দেশে, ও ইমৃটু ইণ্ডির়। কোম্পানির চার্ট।র্ পরিবর্তন 
সময়ে তৎসংক্ষাজ বিচারে লিপ্ত হইয়। যদি ভারতবধাঁয়দের হিত-সাধন করিতে সমর্থ হন এই 
অভিপ্র।য়ে, এবং বিশেষতঃ ইউরোপীয় বিভিন্ন জ।তির আচার বাবহার ধর্মাদি বিষয়ের অন্ু- 

সন্ধানার্থে তিনি ইংলও গমন করেন। দিিপীর বাদমাহ একটি মোকদদমাঁর ভারার্পণ করিয়। 
তাহাকে তথায় পাঠাইয়। দেন; ইহাতেই তাহার মনোরথ পুরণের স্থবিধ। ও সছুপায় ঘটিয়। 
উঠে। তিনি যত দিন তথায় অবস্থিতি করেন, তত দিনই এ সকল মহৎ ব্যাপার সাধনার্থই 
ব্ত্ত ও চিন্তিত ছিলেন । তিনি রাজন্ব ও বিচ!র-প্রপালী সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়। 
বোর্ড অব. কণ্টেল, নমক রাজকীয় কার্যালয়ে অর্পণ করেন এবং সেই কার্যালয়ের 
অধ্যক্ষের! হোৌঁস্ অব কমন্স্ নামক সভায় মেই সমস্ত গাঠাইরা দেন। ততিম তিনি 
রাজপুরুষদের অনুরোধক্রমে গালিএমেন্ট ভবনে নিজে বারবার উপস্থিত হইয়! শাসন-প্রণালী 
মংক্রান্ত আপন অভিপ্রায় প্রকাশ ও সংপরামর্শ প্রদান করেন এবং ভারতবধাঁয় রাজকীয় 
ব্যাগারের গুণাগুণ বিচ।র ও উত্তরকালীন শাসন-পক্ধতি বিষয়ক নান[বিধ প্রত্তাৰ, যুক্তি ও 
পরামর্শ লিখিয়। বিভ।গারির নকৃন।-সন্বলিত একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেম। এ নমুদায় 
বাতিরেকে, হিনদদের দার়াধিকাঁর ও ভারতবাঁয বিচারপপ্রণালীমংঘ্রাস্ত অন্তান্ত পুত্তকও 
রচনা করেন । 

তিনি উল্লিখিত সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে ভারতবর্ধায় লোকের পদ-বৃদ্ধির জন্য 
অনুরোধ ও ব্যাকুল চিত্তে কৃষিজীবীদের দুঃখ-হরণার্থ প্রার্থন। করেন। 

সেই সময়ে পালিএমেণ্টে ভারতবর্ষের শাসনসংক্রাত্ত নৃতন নিয়মাবলী প্রস্তাবিত হুয়; 
তিনি তদর্থে এত চিন্তিত থাকিতেন যে, অনেকে শ্বার্থ-নাধন বিষয়েও তত চিন্তিত থাকে কি 
ন। সন্দেহ। 

তাহার এ পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি অল্প উপকারী :হয় নাই। বুটিস্ রাজপুরুষের! তাহার 
অত প্রায়ানুদাবে ক্রসে কমে অনেক কার্য করিয়াছেন ও তন্বার] বিশেষ উপকারও দ্শিয়।ছে 



ভপক্রমাপকা। ৩৫ 

কি ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া! অধিষঠান 
করিলে, তথাকার স্ুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণ-গ্রাম দর্শনে 

বিশ্বয়াপর হুইয়। যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাও করিয়া, একবার তথাকার 

কোন সজ্জন-নমাজজে চমৎকার-সন্বলিত এরূপ একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব 
হয়, বেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস্ ব নিউটন্ ধরণী-মগুলে পুনরায় উপস্থিত 

হইলেন *। তুমি আপন সময়ের অতীত বস্ত। কেবল সময়েরই কেন? 
আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি 

বলিয়। গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্ম-গ্রহণ অবনী-মগ্ডলে জার 

কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় ন11। 

[1169৮ (1২20) 1101)07. 1২০)15 001007011010201010 00 13110151) 
[.621912116) “5100%/ 10100 (0 06 2৮ 0006 076 [01)11959191861 210 (116 
70201061065 215 [011 01 07500081 9150017 7 2100 01615 15 
[52501 (0 106116$6 0196 0116) ০1০ 11101) 21860 0) ০0৬ (0077 
10610) 000 1196 0199 21000 10 0106 [01072001) 01 01)0170৮/ 5/90910.৮ 

107, 021)60001, 

* “11100001) 1০0051017% ০01 10119) 1837. 

1 যে সময়ে গুরুপ।ঠশালায় শুভস্করী অঞ্ক ও কচিৎ পানা কায়দ। (১) শিক্ষাবধি সর্ব্বসাধ।রণ 
বিষয়ী-লোকের বিদ্যশিক্ষার চরম সীম! ছিল, সেই সসয়ে যিনি পৃথিবীর প্রাচীন ও অপ্রাচীন 
বহুতর প্রধান প্রধান ভাব। প্রভৃতি দশ ভ।যায় ও বিবিধ [বিজ্ঞানে স্বীয় অধিকার বিস্তর 
করেন (২); বিনি ভিন্ন ভিন্ন নানা ভ।ষ[য় স্বদেশের কল্যাণকর বিবিধ পুস্তক গ্রস্তত কয়েন, 
আপনার দেশ-ভ।ষায় রীতিমত গণ্য-গ্রন্থ-রচনার পথ প্রদর্শন করেন, সেই ভ।য|য় ব্যাকরণ- 
রচলাদি দ্বারা! তাহার শিক্ষা-গ্রচলনের উপারানুষ্ঠান করেন (৩) এবং যেবপ শিক্ষায় লাকের 
বুদ্ধি মাজ্জিত ও কুসংস্কার বিনষ্ট হইয়। বিশুদ্ধ জন-পথে প্রবৃত্তি জন্মে, ইংরেজী বিদ্যালয়- 
দংস্থাপনাদদি দ্বারা স্বদেশে সেইরূপ শিক্ষ।-গ্রণ।লী প্রচলিত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা] পান 
যে সময়ে তাহার! ঘোরতর অজ্ঞান ও অশেষ প্রকার কুসংক্কারে অন্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে 

ধিনি আপনার বুদ্ধি, বিদ্য। ও তেজস্থিত প্রভাবে নমুদায় কুসংস্ক।র পরিত্যাগ পূর্বক স্বদেশের 
আচার, ব্যবহার, ধর্ম|দি সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, ও সে বিষয়ে নিপুণ ও কৃতকার্য 
ইইবার উদ্দেশে গ্ছল-পথে ও সমুদ্র-পথে কত কত অতিদুর-স্থিত দুর্গম দেশ পরিভ্রমণ করিয়া 
মানাজাতির ধর্ধর। কর্ম, রীতি নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করেন (8)) 
যিনি স্দেশীয় স্ত্রীলোকের ব্যথায় বাধিত ও করণ্য-রসে অভিবিক্ত হইয়। তদীয় শিগ্চ! বিষয়ে 
০০০ 

(3) পারা ব্যাকরণ 
(২). "1019 $/10০ 710 ০0৮61 ড/1)101) 1113 20001101001165 ১1)7820 

00100119105 50161)065 2110 18211599565) 10101) 17101510081 1010%- 
1৫8০ 18101) 859001965 (0280161%, 1]. 00, ১ 

(৩) রামমোহন রাঁর বাঙ্গাল! ভাষায় গৌড়ীয় ব্যাকরণ ব্যতিরেকে খোল ও জ্যাপ্াহী 
[মে জ্যোতিষ ও ভূগোল বিদয| বিষয়ক অপর ঢুইখ।মি শিক্ষ-পুস্তক প্রস্তুত করেন। 
10 তি পেশী তি 

সপে উপশপপী৮৩ শি ১০ 



৬ ভারতবষীয় উপাসক-সন্গরদায়। 
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সহমরণ-নিবারণ, ব্রাঙ্মবন্ম-সংস্থাঁপন, দেশীয় লোকের পদোন্নতি সাধন 

ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তত্ত ও কীতিস্তম্ত জাজল্যমান রহিয়াছে। নজানি 

কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীত্তি সংস্থাপন উদ্দেশে অর্দ-ভূমণ্ডল অতিক্রম করিতে* 

কুতসংকল্প ও প্রতিজ্তারঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সদুর-স্থিত ভূখগ্ড-বাঁদী স্ুগ্র- 
ঠিত সাধু লোকেও তোমার অনামান্য মহিমা জানিতে পারিরা, গ্রত্যু্গমন 

পুর্ব্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিল। মনে মনে কতই 

শুভ সঙ্থল্ সঞ্চারিত ও কতই দযাস্োত প্রবাহিত করিয়াছিলে | কিন্ত ভার- 

তের কপাল মন্দ! সে সমুদায় কর্ম-ক্ষেত্রে আসিয়। আবিভূত হইল ন|। 

সপ পেপসি পা ও পাপা সপাপপাপাপিপপ পাশপাশি শিপসপপাপিপপিসালা ৮ পপি িশী 

সমুচিত যুক্তি প্রদর্শন ও নিতান্ত সানুকূল ভাব প্রকাশ করেন, বছ্বিবাহ-রীতি ও বর্তমান 
দায়াধিকাঁর বিষয়ক ব্যবস্থ। তাহাদের অশেষ কলেশের মূল ও অনেক অনর্থের কারণ বলিয়। 
গ্রচার করেন, অসঙ্গত নিগ্রহ হা করিয়াও প্রাণপণে সহমরণবপ বিষময় প্রথ। নিবারণ করেন 

এবং দেশময় এই জন-প্রবাদ প্রচলিত হয় যে, ইংলণ্ হইতে প্রত্যাগমন করিয়। বিধষ-বিবাহ্ 
প্রচলনের উদ্যোগ গাইবেন এইরূপ ইচ্ছ। ব্যক্ত কারন; যে সময়ে স্বদেশীয় লোঁকে সাধারণ 
হিত।নু্ঠান ধর্মের মন্্-গ্রহণ করিতেই পারিত না, সেই সময়ে যিনি এ ধর্মটি আপনার চির- 
জীবনের একমাত্র নিত্য ব্রত-্খরূপ অবলম্বন করেন ও তাহাদের বিষম বিদ্বেষ ও ঘোরতর 

প্রতিকূলতা! অতিক্রম করিয়] তাহ'দেরই দুঃখ-হরণ, সুখ বর্ধন ও সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন 

করিতে নিরস্তর প্রতিজ্ঞার্চ থাকেন; কেবল স্বজীতির শুভান্বেষণ নয়, যিনি ভূমগুলের অন্যান্ত 
গ্রধান প্রধান ধন্ম সংশোধন ও অন্য দেশীয় লোকের হিতানুষ্ঠান বিষয়েও উৎসাহ ও যত্ব 
গ্রকাশ করেন? কেবল ধশ্মাদির পরিবর্থন নয় যিনি স্বয়ং শ্বাধীন দেশের অধিবানী ও রাজ' 
পুরুষের মধ্যে পরিগণিত না হইলেও [নজের বুদ্ধি বিদ্যা ও ক্ষমতা প্রভাবে রাজশা সন-প্রণ।লীর 
সংশোধন ও উন্নতি দাধন করিধা স্বদেশীয় লোকের দুঃখহরণ ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ অতিশয 
সাহসিকতা প্রদ্শন পূর্বক কাঁয়মনোবা,ক্য চেষ্টা পান, ও অসাধারণ বুদ্ধি-গৌরব, রাজনীতি" 
জ্ঞতা, অধ্যবসায় ও উপচিকীধা প্রকাশ পূর্বক এ সমস্ত অসামান্য বিষয়ে চিরজীবন অন্ুরভ 

থাকিয়া মে সময়ে ও আপনায় জীবিত-কাল মধ্যে যতদুর সম্ভব কৃত-কার্ধ্য হন, এবং যিনি 
উল্লিখিতরূগ মহৎ ক্রিয়।নুষ্ঠ।ন, সর্ব-হিতোষত। সদ।শরত। শিষ্টাচার ও মিষ্টীলাপগুণে সর্ধবোৎ. 

কৃষ্ট জুসভ্য-জাতীয় বিশিষ্ট লোকের শ্রীতি-গাত্র ও ভক্তি-ভাঞ্ন হুইয়৷ যান, তাহার সদৃশ 
উক্তরূপ অনাধারণ বহুতর গুণলঙ্কারে অলন্কৃত ব্যক্তি ভূমগুলে এবং বিশেষতঃ এরূপ অযোগ্য 

দ্বেশে আর কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না । একাধারে এরূগ 
অশেষ প্রকার অসামান্য-নিষয়িণী অলেো!ক-সামান্য বুদ্ধি, ক্ষমত| ও হিতৈষিতার একত্র সংযোগ 

১ পরের পরল জজ সি পক কটি নস জি আগা ॥ 



বৃদ্টল!--ুদ্টল. ! তুমি কি সর্বনাশই করিয়া! আমাদিগকে একে- 

বারেই অনাথ ও অবসর করিয়া রাথিক়াছ! যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-ম্থাদ 

ফণ-রাশি উৎপত্ম্রমান জ্ইয়াছিল, সেই অলোক-সামান্য বৃক্ষমূগে সাজ্বাতিক 

কৃঠার গ্রহার করিয়াছ ! 

সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে ! আমাদের সেই দিনের মৃতা- 
শৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে ! সেই দিন ভারতরাজ্যের কল্যাণ 

শিরে বভ্বাঘাত হইয়াছে! এদেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমর। নিরাশ্রয় 
ও নিঃসহায় হুইল রণজিং-শূন্য শিক্ সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ ! ছুঃখ- 

জীবা কৃষিজীবিগণ যে সময়ে তোমর! শ্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপধ্যাপ্ত অন্ন 

প্রস্তুত করিয়াও নিজে স্বচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রুনয়নে অত্যপরষ্ট তওুল গ্রামও 

গ্রহণ করিতে পাও নাই, মেই দময়ে যিনি এ ছুঃনহ হুঃখ-রাশি পরিহার করিয়া 

তোমাদের সন্তপ্ত হদয় শীতল' করিবার জন্য ব্যাকুণ ছিলেন, এবং তজ্জন্য 

বুটস রাজ্যের রাঞ্ধধানীতে অধিষ্টান পূর্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক, 

রাজপুকষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়! বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ করেন, 1 সেই' 

দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়ভূমির আশ্রয় লাতে চিরদিনের মত 

বঞ্চিত হইয়াছ ! ভারতব্ীয় চির-নিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ ! তোমাদের অশেষক্াপ 

দুঃখ বিমোচন ও বিশেষরূ্প উন্নতি-সাধন ধাহার অন্তঃঠকরণের একটি প্রধান 

সঙ্কল্প ছিল, এবং যে হ্বদয়-বিদীর্ণ-কারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত 

শু হইয়! হৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতাস্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত 

হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত ব্যবস্থ।$ ও তমিবন্ধন স্বজনবর্গের 

শোক-সস্তাপ, আর্তনাদ ও অস্র-বারি সমস্তই নিবারণ পূর্বক ভারতমণ্ডের 

মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্য। স্বাদ করিয়। যান, দেই দিনে তোমার সেই. 

দয়াময় পরম বন্ধুকে হারা হ্ইয়াছ। বিবিধ পীড়ায় প্রপাড়িত জননী ভারত- 

ভূমি! যে আশ! নরলোকের জীবন-স্বরূপ, সেই দিন তোমার সেই আশাবলী 

বুঝ নিমু'ল হইয়াছে ! 
পূর্বতন শোক-সংবাঁদ নবীভূত হইয়। উঠিল! অশ্র-জল নিবারণে একে- 

* ইংলণের অন্তর্গত, বৃস্টল ন।মক স্থানে রামমে হন রায়ের মৃতু ও সমাধি হয়। 
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৬” ভারতবকার়। তপাসকসন্প্রদায়। 

বারেই অসমর্থ হইয়া! পড়িতেছি। এ সময়ে বিষয়াস্তর: স্মরণ: করিয়! উহ! 
বিস্বৃ্ত হওয়! আবধ্যক । একটি প্রযোধের বিষয়ও আছে। আমাদের রাজ! 
একেবারে নির্বাণ হইবার বস্ত নন। তিনি ভূ-লোক হইতে অন্তর্থিত হইয়াছেন 
তথাচ চিরাবলস্থিত ছিত-ব্রত উদ্যাপন করিয়া যান নাই। ততদীয় সমাধি-ক্ষেত্র 

হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় স্ুপবিত্র মছানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত 

হইয়া কতই হিতোতসাহ্ উদ্দীপন ও কতই গুত সন্কল্প সম্পাদন করিয়। জআসি- 
যাছে *! অতএব তিনি প্রাগত্যাগ করিয়াও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন 

নাই; জীবৎ-কালের সদভিপ্রায়-বলে ও নিজ্জ চরিতের দৃষ্টান্ত-প্রভাবে মৃত্যুর 

পরেও উপকার সাধন ও উপদেশ প্রদান পূর্বক আমাদের তক্তি ও কৃতজ্ঞত! 

ভাজন হইয়া রহিয়াছেন। কেবল আমাদের নয়, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ও 

ভকতি-শ্রদ্ব! সহকারে তাহাকে চির-প্মরণীয় করিয়! রাখিয়াছে। 
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তিনি জীবদপায় খ্বদেশীয় লোক কর্তৃক নিগৃহীত হইয়! প্রত্যাশ। করিয়!- 

ছিলেন, উত্তরকালীন লোকে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। কিন্তু একাল 

পর্য্যন্ত তাহার ভাদৃশ কিছু দৃশ্যমান চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। ভাগ্যে স্থবিখ্যাত 
স্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলও ভূমিতে গমন করেন, তাই তাহার একটি 
রীতিমত সমাধি-মনির প্রস্তত হয়। ভাল, ভারতবধীয়গণ! তোমরা 

তো মধ্যে মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের ম্মরপার্থ তদীর় প্রতিরপাি প্রস্তুত করিতে 

অগ্রসর হও, কিন্তু রামমোহন রায়ের একটি সর্বাবয়ব-সম্পন্ন প্রতিমু্তি প্রস্তুত 
করাইয়! বেন্টিঙ্ক মহোদয়ের দক্ষিণ হন্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিলাষ 

৬ অর্থাৎ রামমোহন রায়ের অতিপ্রেত, ডাহা কর্তৃক শুচিত, প্রপ্তাবিত, অথব! তাহার 

প্রার্থনা, বধ ও পরিশ্রমে প্াজনিয়মে বিনিবেশিত অনেক বিষয় ডাহার মৃত্যুর পরেও আলঙ্দো- 

বিত, প্রচলিত ব! প্রবল হয়; ধেগন ত্রী-শিক্ষা বিজান-শিক্ষা। ইংরাজি শিক্ষার স্বিষ্তার়, 

ব্রাঙ্ষধর্ণেয় উন্নতি, বিষয় বিশেষে স্ত্ীলে।কের শ্রীবৃদ্ধি। কৃষিজীবীদের। হংগোগশম' বিবন্নক, 
উরস জনি লেডন নিত উট? 



: উগঞ্মাপকা। ওঠ 
হয় না? গ্রদেশীয় শ্রস্থকারগণ ! সবিশেষ, ঝানুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার একখানি 
সর্বাজ-নুদয় জীবন-চরিত সন্কলন করিয়! স্বীয় লেখনী সার্থক ও পিত্র কর! 
এবং তন্বার! তাহার খণের লক্গাংশের একাংশ পরিশোধ কর কি অতিষাত্র 

উচিত বোধ হয় না? আমর! কি অকৃতজ্ঞ! কি নরাধম! 

আন্্যগ্গিক কথা-প্রবাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে সত্য বটে, কিন্ত 
্রিপনতম পাঠকগণ ! ধিনি ভারততৃমির ছঃখহরণ ও গুভ-লাধনার্থ গ্রাণ, মন, 

ধন সমর্পণ করেন, “মানব কুলের-ছিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপা- 

সনা? এই মহার্থ-বোধক পরম পবিত্র পার্মিক বচনটি ধিনি মতত আবৃত্তি করিয়! 
নিজ চরিতে নিরন্তর সম্যকরূপে তাহার দৃষ্টান্ত গ্রদর্শন করেন, যেরূপ অসাধারণ 

বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈিতা৷ গুণের একত্র সংযোগ ভূমগ্ডলে আর কখন খটিয়- 
ছিল, এমন বোধ হয় ন।;) ধিনি একাধারে সেইক্প এ সমস্ত গুণ ধারণ পূর্ববক 

যাবজ্জীবন মহৎ মহৎ কল্যাণকর ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন *, এবং ভূ-শবর্গ সমান 
ইযুরোপ ও আমেরিক! ভক্তি পুর্ব্বক যে অনামান্ত পুরুষের নিকট উপদেশ ও 
পরামর্শ গ্রহণ করিয়! কতার্থ হয়, মনের দ্বার' উদ্ঘাটন পূর্বক উচ্চৈঃদ্থরে শ্রদ্ধা 
সহকারে ধাহার গুগ বর্ণন ও মহিম] কীর্তন করে, বাহায় সর্ধ-গুভকর উদার 

চরিত্র আদর্শ-শ্বরূপ জ্ঞান করিয়। অন্তঃকরণের সহিত তাহার অনুকরণ প্রার্থন। 

করে এবং এক সময়ে বাহার সহিত লহ্বান ও সদালাপ বহুমূল্য সম্পত্তি বিবে- 
চন! করিয়! তল্লাভার্থে যার পর নাই আগ্রহ ও ওংনুক্য প্রকাশ করে ও পরে 

যাহার অসদ্তাবে শোকাকুল হইয়! ছুঃসহ ক্লেশানুভব পূর্বক বিলাপ ও ক্রন্দন 
করে, উল্লিখিত কথাগুলি তাঁহারই পুণ্য-প্রসঙ্গ বলিয়া আমারে ক্ষমা! করিও। 1 

এখন, বেদ-প্রাণ হিন্দুমণ্ডলি | শ্রবণ কর। তোমাদের প্রাচীন মীমাংসক- 
গণ অর্থাৎ বেদ-মন্ত্রের মীমাংসাকারী পূর্বকালীন আচার্যাগণ না ঈশ্বরই 
মানিতেন, ন। দেবতাই শ্বীকার করিতেন। তাহার! নিদে'ব ও নিরীশ্বর। 

যে মীমাংসায় যাগ-বজাদি কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং সেই বিষয়েরই 
বিধি, নিষেধ ও ফলাফল বিশেষক্ূপে বিচারিত হইয়াছে, সেই মীমাংসাদর্শন যে 

নান্তিকতাবাদী একথ শুনিলে আপাততঃ অনেকে বিশ্ময়াপর হইবেন বোধ হয়। 

কিন্তু একথার অন্তথ| হইবার নস্ভাবন! নাই। মীমাংসা-পগ্ডিতেরা! বিশেষতঃ 
সি 

*₹ ৩৬ ও ৩৭ পৃ! দেখ । 

+ এ প্রস্তাবে রামমোহন রায়ের গুণ-গ্রাম-সংক্রাণ্ত যে কয়েকটি কথা ইন্দিতমাত্রে লিখিত 
ছইল, রেবেরেও ক।পেন্টর ও বিশেষতঃ মেরি কার্পে্টর কর্তক বিরচিত তদীয় জ্রীবন-বতাজ 



&০ ভারতবর্ধীয্ন উপাসব-স্প্রদায় | 

প্রাচীনতর মীমাংসকগণ, মুক্তকঠে ও নুষ্পষ্টরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার 

করিয়! গিয়াছেন। পঞ্চসংখ্যক জৈমিনিশত্রের ভাষ্যে বেদ পৌরুষেয় অর্থাৎ 

ঈশ্বর-গ্রণীত কি ন! এই বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলে, ভাষ্যকার শবর স্বামী 

ৃত্তিকাঁরের কথিত অনুক্ত অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

'্সপীকনয়: হস; ঘবনন্ন: নি ঘন বব্জন্মালাত্রাল। 

জা" ঘবন্তরী নাহি । সন্বঘন দলাব্মনামানান্ নন্দুতন্ধজাহ্- 

লংমান্। 

এই শব্দার্থের সম্বন্ধ * অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্তৃক কৃত নয়, 

কেনন! এরূপ মন্বদ্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই। বদি বল, সম্বদ্ধকারী পুরুষ 

বিদ্যমান নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে, সে বিষয়ের প্রতাক্ষ প্রমাণ নাই। 

গ্রত্যক্ষ গ্রমাগ ন। থাকিলে, অন্ান্ত গ্রমাণেরও সম্ভাবন থাকে না । 

পৃর্ধেই এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, কেবল ঈশ্বর নয়, এই দর্শনের মতে 

দেবতাঁও নাই বলিলে বলা যাঁয়। যাঁবতীর দেবতা মন্তর-্বরূপ ; শরীর-বিশিষ্ট 

নয়। মীমাংসাদর্শনে এই অন্দিপ্রায়ের উপযুক্ত যুক্তি-প্রদর্শনেরও ত্রুটি হয় 

নাই। যদি ইন্দ্রদেৰ যজম্বানের আহ্বান গ্রহণ করিয়৷ ঘটে বা প্রতিমাতে 

অধিঠিত হইতেন, তাহা হইলে প্ররাবতের ভার-বলে ঘট ও প্রতিমা একবারে 

চর্ণায়মান হইয়! যাইত। 

জৈমিনিস্থত্র, শবর স্বামি-কৃত শাবরভাষা, কুমারিল ভট্র-কৃত বান্তিক, োম- 

নাথ-কৃত মযুখমালা, পার্থনরথি-কৃত শান্রদীপিকা, ভবনাথ মিশ্র-ক্ৃত মীমাংস। 

সায় বিবেক, রাধবানন্দকৃত গ্তায়াবলী দীধিতি, মাধবাচাধ্যকৃত স্তায়-মালা বিস্তার 

ইত্যাদি বহুতর গ্রন্থে এই দর্শনের মত প্রাতিপাদিত ২ইয়াছে। 

বেদান্ত । - 
অবশিষ্ট প্রধান দর্শনটির নাম বেদান্ত। মীমাংসা যেমন কর্মব-মীমাংসা, 

বেদান্ত সেইরূপ ব্রহ্ষ-মীমাংসা +। 
টিটি টিয়ার 

« বেদোক্ত শব্দ-রিশেষের যে অর্থ-বিশেষ নিরূপিত আছে, সেই শব ও অর্থের 

এরূপ নম্বন্ধ। 

+ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, মীমাংসার মতে একটি নিত্য শব্ব সকল অনিত্য শবে অন্ত 

ভূত আছ; ফেহ কেহ সেই শবকেই ব্রদ্ধ বলেন। 
-- শি 
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ধাহ! হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও ভপ্গ হয়, তিনিই বরক্গ। 

জল্লাহ্বঘন লং ॥ 

বেদাস্তশ্ত্র ১অ।১প1।২শ। 

ধাহ! হইতে এই জগতের জন্মাদি (অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ) হয়, তিনি 
বঙ্গ । 

বেদাস্তের ভাষায় ইহাকে ব্রহ্ষের তটস্থ লক্ষণ বলে। তিনি সত্য-স্বরূপ, 

জ্ঞান-ম্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ। তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ তাহ! ভিন্ন অন্ত কোন 

বস্ত বিদ্যমান নাই। তিনিই সত্য, অপর সমস্তই মিথা।। যেমন রাত্রিকাঁলে 

সহম! রজ্ছু দেখিলে, সর্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, অথব৷ সুক্তিকা দেখিলে, 

রজত খলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, সেইব্মপ, সৎ স্বরূপ পরবঙ্গ বিদ্যমান আছেন 

বলিয়। জগৎও বিদ্যমান আছে এইরূপ ভ্রম হইতেছে। 

ঘিনি কোন সামগ্রী প্রস্তত করেন, তিনি তাহার নিমিত্-কারণ। আর যে 

বস্ততে এ সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহা উহার উপাদান-কারণ। কুম্তকাঁর কলসীর 
নিমি ত্-কারণ ও মৃত্তিক!| উহা উপাদান-কারণ। এবপ উপাদানকে পরিণাঁম- 

উপাদান বগে। প্রথমে একমাত্র মদ্ধিতীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরই ছিলেন, আর 

আছে। বেদান্তহৃত্রের মধো পুনঃ পুনঃ জেমিনির নামোলেখও দেখা যাঁর (১)। ইহাতে অগ্রে 

মীমাংসা এবং পশ্চাৎ বেদান্ত দর্শন প্রকাশিত হয এইপপ প্রতীকস।ন হইতে পারে, অথচ 
জেমিনিহ্থত্রের মধ্যেই বেদান্ত-প্রণেত। বাদরায়ণ, ব্যাসের ন।ম বিনিবেশিত আছে। 
(মীম।ংল ৫ম সু )। 

এই উভয়কে সমকালবত্বী বলিয়। মনে করিলে, এ বিরোধের একরূপ ভগ্রন হইয়। যায়। 
ৰ কিন্ত কেনল মীমাংস। ও বেদান্ত নয, ভিন্ন প্ডিশ্র নান] দর্শনের সুত্র-গ্রস্থের মধ্যেই পরম্পরের 

| মত-প্রসঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে | বেদাস্তনৃত্রের অনেক স্থানে ন্যায় ও বৈশেধিক দর্শনের মত 

৷ ও অভিপ্রায় উল্লিখিত আছ্ছে (২), সেইরূপ আবার স্যায়স্ত্রের মধ্যেও অর্থাপত্তি প্রভৃতি (৩) 
বেদান্ত মতের হস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়! বায় (8)। এই বিষয়টি বিবেচন! করিয়! দেখিলে 

এ সমস্ত দর্শনের সমুদয় সুত্রগুলি একসময়ে ও একজনের কৃত বলিয়। কদাচ প্রভীয়ম(ন 
হয়ন।। 

(১) বেদান্তস্ত্র। ১অ, ২পা, ২৮ ও ৩১ সুত্র ; ১অ, ৩প|, ৩১ লুত্র ইত্যাদি । 
(২) বেদাস্তহৃত্র। ২অ, ২প|। ১১, ১৩, ১৪ সুত্র ইত]াদি। 
(৩) সলকায় দেবদত্ত দিবাত।গে ভে।জন করেন না,একথ| ধলিলে এইটি বোধ হয় যে,তিনি 

রাত্রিযে।গে ভোজন করেন; কেননা একেবারে নিরাহছা।র থাকিলে; সৃলকায় হওয়। সম্ভব নয়। 
এই বিষয়টি উল্লিখিত বাকোর অর্থাধীন প্রাপ্ত হওয়। যাইতেছে । ইহ্থাকেই অর্থাপত্বি-প্রমাণ 
বলে। পূর্ব্বোক্ত প্রতাক্ষা্দি চারি প্রম।ণ বাতিরেকে বৈদান্তিকের] এইরূপ অতিরিক্ত কয়েকটি 
প্রমাণ ্ বীকার করেন। ন্য।য় ওবৈশেষিকের মতে, দে গুলি বাস্তবিক ম্বতত্ত্ গ্রমাণ নয় | 

18৯ ওত্রাপল্তন। ভগ ৬৯৩৩৪ এত ০০৩ | গুজ্ঞা ১০ । 



৪২ ভারতব্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

কিছুই ছিল না; অতএব তাঁহাকে জগতের নিমিত্ত ও উপাঁদান উভয় কারণই 

বলিতে হয়। কিন্ত তিনি নিজে পরিণত অর্থাৎ বিকৃত হইয়া জগৎ উৎপাদন 

করেন নাই। অতএব পূর্বোক্ত উদ্দাহরণে মৃত্তিক যেমন কলসীর পরিণাম- 

উপাদান, তিনি জগতের সেরূপ পরিণাম-উপাদান হইতে পারেন না । 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, রঙ্জুতে সর্প-ভ্রমের মত পরব্রন্ধে জগদ্-ভ্রম হই- 
তেছে *। রজ্জুকে সর্গের ও পরব্রহ্গকে জগতের উপাদান বলিতে হয় তাহার 

সন্দেহ নাই, কিন্তু এপ উপাদাঁনকে বিবর্ত-উপাঁদান বলে। পরব্রহ্ম জগতের 
বিবর্ত-উপাদান কারণ। 

এই মতকেই মায়াবাদ বলে। বেদে অর্থাৎ সংহিত। ও ব্রাহ্গণে এ মতের 

কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়। যায় না। উপনিষদ-ভাগই বেদাস্ত-দর্শনের 

প্রধান প্রমাণ। তাহাতে পরব্র্ধ জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া বর্ণিত 

হইয়াছেন 1 কিন্তু মাঁয়াবাদের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। প্রথমকার বৈদাস্তিকেরাও 

এ মতটি প্রবর্তিত করেন নাই। বেদান্তস্থত্র এই দর্শনের আদি গ্রন্থঃ তাহাতেও 

মায়াবাদের প্রসঙ্গ নাই। উত্তরকালীন শঙ্করাঁচার্ধ্য প্রভৃতি ব্যাপক বৈদান্তিকের' 

উহ উদ্ভাবন বা সংগ্রহ করিয়| বেদান্তমতে বিনিবেশিত করিয়াছেন। বৌদ্বধর্ম 
২ শি শশা শা শিপীপিস্পশপপিপশাপাশীাশীশীশিশি 

* বেদান্তের ভাষায় এইবপ ভ্রমকে অধ্যারোপ বা অধ্যারোপ-্ভায় বলে। 

'আনট্রমূন হজ্জী ঘদাহীদনন্ নম্নন্যবধ্লাহীদ: ক্ষচঘাহীদ: | 
বেদান্ত সার । 

রজ্জু সর্প নয় অথচ তাহাতে যেমন সর্প-্রম হয়, দেইবপ পরবরন্ষে জগদু-ব্রম হওয়াকে অধা। 
য়োপ বলে। 

আর যেমন এ সর্প ভ্রম দূরীকৃত হইলে রক্জুমাত্র বোধ হয়, সেইরূপ তত্বজ্ঞ।ন দ্বার এ 
সংস।র-ভ্রম বিনষ্ট হইয়! পরব্রন্মমাত্রের স্ষর্তি থাকে। বেদান্তশান্ত্রে ইহা অপবাদ ব। অপবাদ 
স্থায় বলিয়। উল্লিখিত হুইয়াছে। 

'দনাহীলাল হ্ল্ুনিনলঝা অদ্য হজুলানলনন্, নম্ট্ুনিঘশীঘযানঘ্যনীওঘ্রালাহ 
দদত্বঘা নধ্যন্নালনেল্ । 

বেদাস্তসার। 

ধদি রঙ্জুতে সর্গব্রম হয়, তবে সেই ভ্রম বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জুমার বোধ হয়, সেইরূপ 
পরত্রন্ধেতে যে সংসার-ভ্রম গন্থিয়াছে, তাহ। দুরীকৃত হইলে, ব্রদ্ধমাত্রের প্রকাশ থাকে 
ইহাকেই অপবদ বলে। 

1 অদ্ীষানালি: ভজন বম্বন নন অঘা দ্বগ্রিল্যালীনম্ঘ: ঘন্ধজন্লি। 
যা ঘন: ঘুমান ঈম্ন্বীলালি নঘান্বান্ ঝম্মনণী% নিষ্মকক ॥ 

মুণ্ডোপনিষং। ১। 41 
উ্ণনাভি যেমগ উর্ণ্গ!ল সৃজন ও গ্রহণ করে, পৃধিবী হইতে যেমন ওষধি সকল উৎগ! 

হয়, এবং জীবিত মন্ুষ্যের শরীর হইতে কেশ ও লে।ম সমুদায় সমুভূত হয়। দেইকপ। জবিনাঃ 



: উপক্রমণিকা। ৪৩ 
প্রবর্তক শাক্য মিংহ এইক্প মত প্রচার করেন? তাহ! হইতে ইহা হিঙ্ুধর্শে 
অবতীর্ণ ওয়! অলস্তব নয়। 

মায়! পরব্রদ্ধের শক্তিস্বরূপ; তিনি মার্নাবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি 
হুয়। কিন্তু স্থলাস্তরে তিনি আঁবার নিত্যা-মুক্ত-্বভাঁব বলিয়! উল্লিখিত হইয়া- 
ছেন। বৈদান্তিকের! একটি উপম। দিয়৷ এই ছুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ কথার সাম- 
প্রস্য করিয়] থাকেন। যেমন বৃক্ষ-শ্রেণীর অত্যন্তর দিয়। উহার অন্তরালস্থ 
মহান্ আকাশ দর্শন করিলে, সেই আকাশ থণ্ড থওড দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক 
তাহ খণ্ডিত হয় না, সেইরূপ বন্ধ মায়াবচ্ছিন্ন হইপেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন হন 

ন|; তিনি যেমন ম্বভাবতঃ পূর্ণ ও যুক্তম্বরূপ, সেই রূপই থাকেন। 
বেদাস্তের মতে পরব্রহ্ধ নিগুণ, নিরাকার, নির্বিকার ও চিন্ময়-স্বরূপ। 

জগৎ যদি ভ্রমমাত্র হইল তাহ! হইলে, তিনি আর জগৎ-কর্তা বলিয়। উল্লিখিত 

হইতে পারেন ন1। তবে তিনি সব্বকর্ত। সর্বানিয়ন্ত। বলিয়। যে উক্ত হইয়াছেন, 
তাহা মারোপমাত্র বাস্তবিক স্বরূপ নয়। যদি জগতের হ্ট্টিই মিথ্যা হুইল, 
তবে আর স্থপ্টিকর্তা কিরূপে সম্ভবে ৯ এ সকল বিশেষণ ছার! পূর্বোক্ত অধ্যা. 
রোগ স্তায়ান্ুমারে তাহার আরোপিত স্বরূপের বর্ণনা কর| হইয়াছে। আর 
তিনি অকর্তা, অরূপ, অস্থৃণ, অনুপ, অদীর্ঘ, অহম্ব, নিগুণ, নিহিশেষ ও বাক্য. 
মনের অগে|চর বণিয়া ষে উত্ত হইয়াছেন, ইহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপের বর্ণন। 

জীব বাস্তবিক পরব্রদ্ধ ৭ই আর কিছুই নয়। এই উভয়ের অতেদজ্ঞাঁন 
সাধন পূর্বক আনন্দ-লাতই এই দর্শনের প্রয়োজন। "অয়মাত্মা ব্রহ্ধ' অর্থাৎ 
এই ন্সীবাখ। ব্রহ্অহং বর্ধাস্মি* আমি ব্রহ্ম, “তত্বমপি* তুমি সেই ব্রহ্ম, এইরূপ 
ঈীব-এরদ্ধের অভেদ-প্রতিপাদক কতকগুলি ঝাক্য উপনিষদের মধ্যে বিষ্ঞমান 
মাছে। এই কল বাকাকে মহাবাক্য বলে। এইরূপ মহাবাক্য সমু্ধায়ের 
সর্থ চিন্তন পুর্ববক জীব-্রদ্ষের অভেদ জ্ঞান করাকেই তত্বজ্ঞান বলে। এই 
জানের উদয় হইলেই জীব-বন্মে আর প্রভেদ থাকে না। “অহ বহ্ধান্মি* অর্থাং 
মামিই ব্রহ্ম এইরপ স্থির নিশ্চয় হইয়! কেবল চৈতন্ত-স্বরূপ ব্রদ্মমাত্রেরই কস্তি 
থাকে । এই অবস্থা হইলেই মুক্তি-লাত হুয়। ইহাকেই নির্বাণ মুক্তি বলে। 

বাহার! একেবারে একপ জ্ঞানাভ্যামে অসমর্থ, তাহার! গ্রথমে প্রণব অর্থাৎ 
কার অবলহবনপূর্ববক পরমাত্বার উপাদনা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা আছে। 
 মাঙক্যোপনিষদে এই উপাসনার সবিস্তর বিবরণ আছে। এী উপনিষদের সমগ্র 



8৪ তারতবধায় তপাপকস্সমপ্রদদায়। 

স্থিতি-প্রলয়-কারণ অন্বিতীর়-স্বরূপ পরমাত্মাই গ্রণবের প্রতিপাদ্য। এ গ্রণব 

অর্থাৎ ও'কার অবলম্বন করিয়। তাঁহার উপাসন। কর! হুর্ববলাধিকারী ব্রহ্গ-জিজ্ঞ!- 

সুর পক্ষে অব কর্তব্য । 

হনহাববনল' আ ম্লনহাক্ল' দহন । 

হনহাবব্মন' স্লালা ল্সনীনী লন্বীঘন ॥ 
কঠোপনিষযৎ 1২1১৭ । 

এই অর্থাৎ গ্রণব অবঙলধ্বনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ইহাই পরম অবলম্বন। এই 

অবলঘন জ্ঞাত হইলে, ব্রহ্মোপাসক ব্রলোকে গিয়া! পুজিত হন। 

গ্ব্যনী প্রন: আবীল্ান্লা লক নজ্ছ্নমন্মন। 

'্সদমন্মল বত্রন্থ যহ্নন্নন্মমী লন্বন্ ॥ 
মুণ্ডকোগনিযৎ। ২। ২।৪। 

প্রণব ধনু-স্বরূপ, জীবাত্ম। শর-শ্বরূপ এবং ব্রঙ্গ লক্ষ্য-ত্বরূপ বলিয়া উল্লেখ 

কর! হইয়াছে । অতএব প্রমা-শূৃন্য হইয়া পরব্রক্মবপ লক্ষ্যে জীবাত্মারূপ শর 

বিদ্ধ করিবে, এবং শর যেমন লক্ষ্েতে প্রবিষ্ট হইয়া! থাকে, সেইরূপ জীধাত্ম! 

পরক্রন্ষেতে প্রবিষ্ট অর্থাৎ লীন হইয়। থাকিবে । 

্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষ! ও সমাধি অভ্যাস 

করিতে হয়। 

গলমাহৃপন: ব্যান্ঘাদি নু নপ্বিপহ্বক্রনঘা লদামন- 

গযাবৃন্ত অবসান । 
বেদাস্তত্ত্র। ৩অ। ৪পা। ২৭ল্ু। 

জ্ঞান-সাধনার্থ শম-দমাপি-বিশিই হইবে, কেন না শম-্দমাদি জ্ঞান-সাধনের 

অঙ্গ-স্বরূপ এই নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠান অবশ্ত কর্তব্য বলিয়] ব্যবস্থা দেওয়া 

হইয়াছে ঈ*। 
পানী শি শশাপপপীস্পিশি শত পাপী পপীশাপশীশিশি 

* কেবল জ্ঞান-নাধনের সময়ে কেন? পরমহংস সদাননদের মতে শমদ মাদি-বিশিষ্ট ন! 
হইলে এ শাস্ত্রে অধিকরই হয় না। ধিনি বেদ-বেদাঙ্গ।দি অধ্যয়ন করিয়। বেদার্থ জানিয়া: 
ছেন, ইহ জন্মে বা জম্ম(গ্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কম্ম পরিত্যাগ পূর্বক নিত্য নৈমিতিক।দি ক্রিয়া 
নুষ্ঠান দ্বার ধাহার পাপ-ক্ষয় ও চিত্ত-শুদ্ধি ঘটিরাছে, এবং যাহার সাধন চতুষ্ট্য অর্থ/ৎ পশ্চা 

লিধিত চারিগ্রক।র সাধন সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি এই বেদান্ত শান্ত অধিকারী । 

সাধন চতুষ্টয়। 
১) নিত্যানিতা-বন্ত-বিবেক অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য এবং অস্ত সমুঘয় বগ্ত অনিত্য এইকী? 

_বিচার। 



উপক্রমণিকা। ৪৫ 

অস্তরিক্রিয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ দমন করাকে শম, বহিরিশ্ত্রিয়ের শাসন 

করাকে দম, জ্ঞানাভাদের সময়ে কর্ম ত্যাগ করাকে উপরতি, শীতোঁ্চাদি 

দহ করাকে তিতিক্ষা, এবং আলম্ত ও গ্রমা? পরিত্যাগ পুর্বক একাগ্রমনে 

পরবন্ধ চিন্তন করাকে সমাধি বলে। 

একটি বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের সমধিক ওদার্ধ্য দেখিতে পাওয়। যায়। সেট 

এই যে, হিন্দুধর্্মোচিত আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া ন! চপিলেও বরন্ধা- 

জিন্ঞাু ব্যক্তির তত্বজ্ঞান-সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে । আপন আপন বর্ণ ও 

আশ্রমের উপযুক্ত ধর্মানুষ্ঠান কর আর ন| কর, তত্বজ্ঞানানুশীগনের ইচ্ছা হইলেই 
সে বিষয়ে সম্যক অধিকারী হইবে । 

সন্লহা ত্বাণি নত নু :। 
বেদান্ত ৷ ৩অ। ৪পা। ৯শ্। 

বর্থাশ্রমাচার পরিত্যাগ করিলেও, ব্রহ্গজ্ঞান-সাধনে অধিকার থাকে,কেন ন। 

রৈকা বাচরুখী প্রভৃতি বথাশ্রম-রহিত ব্যক্কিদিগেরও জ্ঞানোৎ্পত্তি হইয়াছে দেখা 

গিয়াছে। 

ইহার অন্থুরূপ অগ্ত একটি বিষয়েও শিশ্তদ্ধ বুদ্ধির অন্থমোদিত তাদুশ উদার 
ভাব গ্রকাশিত হইয়াঁছে। 

অলল্দান্সনা নলানিগ্রীমান্। 
বেদান্তঙত্র! ৪অ, ১প1) ১১স্ু। 

যে স্থানে ও যে সময়ে মন স্থির হয়, সেই শ্তানে ও সেই সময়েই উপাসন! 
করা বিধেয় ) কেনন। ব্রঙ্গোপাসনার দেশ-কালাদির বিচার নাই। 

বিশ্ব ও বিশ্ব-কারণ ধন্বন্ধে যিনি যে কোন মনঃকল্পিত মত উল্তাবন করুন 
না কেন, সংসারের ছঃখ-রাশির পরাক্রম-চিন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হন ন| 
এবং বিশ্ব-বিরাঁজিত নৃখ-ছুঃথ-ঘটিত সমস্যা * পুরণেও প্রবৃত্ত ন। হইয়া থাকিতে 
পারেন ন!। 

২। ইছামুর কল ভোগ-বিরাগ অর্থাৎ উহিক ও পারতিক হখ-ভোগ বিয়ার; 
৩। শম-দমাদি সাধন-সম্পত্তি অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, ভিতিক্ষা, সমাধান অর্থাৎ ঈ্বব 

বিষয়ক শ্রবণ।দিতে একা গ্রচিত্তত। এবং শ্রদ্ধ। অর্থাৎ গুরূপদেশে ও বেদাস্তাদি শাস্ত্রে বিখাঃ 
৪। মোক্ষাভিলায। 
এই চারি সাধনকে সাধন-চতুষ্টয় বলে।__পরমহংন সদা নন্দ-কৃত বেদান্তসার। 
* ধন্দি পরমেঘরের দাও অনস্ত এবং শক্তিও অনন্ত হুইল, তবে সংসারে ছুঃখনাবতি- 
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পূর্বেই লিখিত হইয়াছে * সাংখ্য-প্ডিতেরা জগতে ক্লেশ ও জীবের স্খ- 

দুঃখের ইতর বিশেষ দেখিয়! অন্তান্ত অনেক দার্শনিক পণ্ডিতের স্বীকৃত ঈশ্বরীয় 

হ্বরূপের প্রতি নৈদ্বণ্য ও বৈষমা দোষ অর্পণ করেন। বৈদাস্তিক পণ্ডিতের! 

তাছার নিম্ন লিখিত রূপ প্রত্যুত্তর দিয়া গিয়াছেন। 

জীবগণ ম্বৃত কর্মানুসারে শুভাশুভ ফল ভোগ করে, পুর্ব জন্মে ষেব্ধূপ 

কর্ম করে, পর ন্গন্মে সেইরূপ ফল প্রান্ত হয়! অতএব পরমেশ্বর নিরপেক্ষ 

হইয়! স্থষ্টি করেন ন|$ তাহাদের সেই সমস্ত সুকৃত-ছুষ্কৃতসাপেক্ষ হুইয়৷ কার্য 
করেন, অর্থাৎ তাহারা যেরূপ কম্ম করে) তদনুরূপ সুখ-ছুঃখ বিতরণ করিয়া 

থাকেন । 

জ্াছীন্বীঃ্ৰতী ব্রিলা ভ্তডি' লিলিলীন । জিলপন্ছন হুনি 

ত্ন্মাশন্মাননন্ন অনি নভাম:। আন: ভ্ভজামালদাহ্িদ্মাঘন্যা- 

ধন্বা নিনমা ভ্তভিহিনি নাযনীক্ৰহবনানহাঘ: | জত্ববজ্ ঢজ ন্ম- 
অন্ুভন্ম; ঘা স্থি অজন্তী লীপ্টিঘনাকিস্তী বাঘাৰ্য্' জাহয্ঘ' মননি 
লীষ্টিঘনাহিনমলী নু নলন্বীঅবানান্ম নাঘাম্রাহব্যালি ঘালহ্যালি 
জাহয্ালি মনন্লি হনলীক্বী ইনলব্ত্মানিভ্তভী ঘাঘাহব্স' জাহ্যা 
মননিহ নমনৃচ্াহিনিমন নর লন্নজীনযানান্ম ন্রাাঘাহ্যালি জন্মাকি 

জ্বাহ্যানি মনন্নি। হন্রলীত্ৰহ: বাদআলার ঈমম্যনগ্্যালগা 
তৃ্ঘনি। 

শারীরিক ভাষা । ২অ, ১পা', ৩৪ স্বত্রের ভাষ্য। 

ঈশ্বর সাপেক্ষ হুইয়াই অসমান স্্টি করিয়া থাকেন। যদি বল, কাহার 

অপেক্ষা করেন? আমর! বলি, ধরন্্াধর্ধের অপেক্ষা করেন। হ্জ্যমান প্রাণি- 

বর্গের (পুর্ব-কৃত ) ধর্শাধশ্ান্থনারে এই অসমান স্থষ্টি হইয়। থাকে। ইহাতে 

ঈশ্বরের অপরাধ নাই। ঈশ্বরকে মেথের ন্যায় দেখিতে হইবে। মেঘ, যেরূপ 

ব্রীহি-যবাদির পুষ্টি-সাধনের সাধারণ কারণ, আর ত্রীহি-যবাদি সমুদয় যে পরস্পর 

সমান হয় না, তাহাদের বীজগত শক্তি-ভেদই যেমন তাহার অসাধারণ কারণ, 

রর উুক্প, ঈশ্বর দেব-মনুষ্য।দি-স্থষ্টির সাধারণ কারণ) আর সেই দেব"মনুষ্যা্দির 
| যে সমান হয় না, তাহাদের নিজ নিজ কর্শই তাহার অসাধারণ কারণ । 

(িচার ॥ - ১১৬৭ ১৮, 
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এইরূপ দাপেক্ষত প্রধুক্ ঈশ্বর বৈষম্য ও নৈর্বণ্য দোষে দুধিত হুইতে 
পারেন না। 

বৈদাস্তিকদের বিচার-গ্রণালী একেবারে অগ্রাহা না করিয়া, সাংখ্যপঞ্ডিতের! 
এইরূপ প্রত্যাত্বর করিতে পারেন, জীব যে সময়ে প্রথম সৃষ্ট হইল, সে সময়ে 
তে! তাহার পূর্বব-কৃত স্থকৃত ছুষ্কৃত থাক! কোন রূপেই সম্ভবে না। অতএব 
উল্লিখিত যুক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বৈদান্তিকের৷ বলেন ঈশ্বরও 
অনাদি, স্ৃষ্টিও অনাদি। ইহাতে সাংখ্য-পণ্ডিতের! এইবূপ বলিতে পারেন, 
যেবস্ত হৃষ্ট হইল, তাহ! আবার অনাদি এ কথাটি স্ুনির্ধল সরল বুদ্ধির গম্য 
নয়। বিশেষতঃ বৈগ্যান্তিক মতের প্রমাণভূত উপনিষদে স্পষ্টই লিখিত আছে 
প্রথমে এক মাত্র অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরব্রক্ধই বিদ্যমান ছিলেন, তিনি সমুদয় 
সৃষ্টি করিলেন। 

ফলতঃ 'অতর্কনীয় বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিলেই বুদ্ধি বিপাঁক ঘটিয়! উঠে। 
যে বিষয় অজ্রেয় ও অনির্বচনীয়, তাহা জানিতে ও নির্বাচন করিতে গিয়া, 
মাছষে বিপদাপন্ হইয়া পড়ে । লোকে পরমেশ্বরকে একটি অসামান্য মনুষ্ের 

মত* মনে করিয়। এই বিপদ উপস্থিত করিয়াছে । রোমকরাজ্য-বিনাশের 
: অধিনশ্বর-ইতিহাস-রচয়িত| হমান্ গিবন্ মুদলমান ধর্মেব বিষয়ে যে নিয়লিখিত 
কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ তত্ব-জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির! প্রধান প্রধান 
অনেক ধর্থের বিষয়েই তাহ। নিয়োঁজন করিতে পারেন। 

"11067 90810 10 010 00101101) 01010011165) /9%/ (0 76০07- 
00৩ 016 1১6১01০7006 01 (701 71) 1006 100001)) 2010 1:091১011517)1111) 
01101); /9%/ (0 6%1)121:) 1100 1১000158101) 01 ০৮11 11007 11)0 76107) 
91100010166 [90101 20010711166 £০০907709, 

0101907, 7820», ৬০1, 150) 01000, 15 0,263. 

পরমার্থ-পরায়ণ ভক্ত লোকের মধোও কেহ লিখিয়াছেন, 
70 01010080000 13) 25 ০021) 00101011100 796) 15 ঠ195- 

|)1)010),৮ 

আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ মনে করিতে পারি, তীহাকে সেইন্ধপ বলিয়া 
বিবেচন! করিলে, তাহার নিন! কর! হয়। 

* মনুষ্যের যেরূপ উৎকুষ্ট মানসিক বৃত্বি আছে. অনেকেউ ঈশ্বরকেঞ (মইজপ মানাতি- 
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ঈশ্বর যদ্দি বদ্ধি-গম্য হইলেন, তবে তিনি আর ঈশ্বর নন। 

উপনিষৎ-কর্তার! স্প্তোখিত ব্যক্তির ন্যায় এক একবার এ কথ৷ স্পষ্টই 

লিখিয়া গিয়াছেন *। 

মলী নানী লিনন্বান্লী ক্গঘান্স লনবা ঘন্ট। 
ৈত্তিরীযৌপনিযদ ব্রক্মবলী ।৭ শ্রুতি। 

ধাঁহাকে ন। পাইয়। বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়। 

ফিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্গ-স্বরূপ জানিয়াছি, তপবকার খধি তাহাকে 

বলিয়! গিয়াছেন, 

যি লন্মৰ স্বরহ্নি হষ্লনলাদি লুল' জ' নত লম্্মব্ী কৃঘল্। 
তলবক।রোপনিষদ্॥ ৯। 

ধদি মনে কর, আমি ব্রঙ্মকে জুন্বররূপ ভানিয়াছি, তাহা হইপে তুমি 

বহ্গ-্বপ্ষপ অল্পই জানিয়াছ। 

কলত; অবিজ্ঞেয়-স্বরূপ বিশ্ব-কারণের অতলম্পর্শ স্বরূপ-সাগরের গুলম্পর্শ 

করিতে পারি এরূপ মনে করিতেও নাই। অন্ত একজন অনির্বচনীয় বিশ্ব- 

কারণকে নির্বাচন করিতে গিয়া তদর্থ অপরাধ-মার্জন। প্রার্থন৷ করিয়াছেন । 

হৃদ" ক্দনিনজ্লি'নহ্য লন্বনী জ্যানল যন্রখ্িন' 

ঘৃন্যানিশন্বনীঘনাব্িযাহী তু বীজ্জনা যন্বাযা। 

ম্মালিল্রত্ব বিনাস্িন' লাবনী যন্লীগ্রমাল্াহিলা 

লন্নন্জ জমহীক্স লন্বিন্দনাহীআলম' মন্জনন্ ॥ 

তৌমার রূপ নাই, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপ বর্ণন করিয়াছি; 

বিশব-গু্ধ ! স্কতি করিয়া তোমার অনির্বচনীয় স্বরূপের থণ্ডন করিয়াছি; 

একট তীর্থ-যাত্রাদি রুরিয়া তোমার সর্ধব্যাপিত্ব-গুণের নিরাকরণ করিয়াছি। 

অতএব জগদীশ ! আমার সেই বিকলতা-নিবন্ধন তিনটি অপরাধ মার্জন| 

কর। 

কিগ্তু যদ্দিও বিশ্ব-করণ অজ্ঞে্স্বরূগ তাহার সনোহ নাই, তথাচ মে বিষয় 

চিন্ত। না৷ করিয়। একেবারে নিরস্ত থাক! উচিত নয়। তাহাতে স্থির-নিশ্চয় 

হইবার রর যত দূর সাধ্য জানিবাঁর চেষ্টা করা আবশ্ক | জ্ঞানাচল 

০০ 

সপে 
পাপ 

এ. ১০০ন একা আনান টপজ্ণিজাধাশর ১০০ পঞ্টা। দেখ। 

্্ 
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আরোহণ করিতে করিতে যখন শিখর-দেশ তিমিরময় কুজ্বাটিকাতে আঙ্ছন্ 
দেখিবে, তথন জানিবে আর আরোহণ করিবার অধিকার নাই। 
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সাকারবাদীরাও সদসৎ পাঁচ কথ| বলিতে বলিতে এক একটি অতি প্রধান 

কথ| বলিয়। বসেন এবং কথন কথন বিশ্ব-কীরণকে সুম্পষ্টরূপে অজয় ও 

অনির্বচনীয়-স্বরূপ বলিয়! উল্লেখ করেন। 

কে জানে কালী কেমন। বড়দর্শনে ন! পায় দ্শন। * * % 

প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিু-গমন। আমার মন বুঝেছে, গ্রাণ 

বুঝে না, ধোবেশণী হোয়ে বামন *। 

রামপ্রসাদ। 

ঈশ্বরের শ্বরূপ বাক্যমনের অগোচর, বিশুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে এটি অতীব মহজ 

কথ|। তবে তাধার শারীরিক বা মানসিক রূপ কল্পন| করিয়া! প্রবীণ বয়সেও 

বাল্যক্রীড়ায় আসক্ত হইয়! বলামোদে আমোদিত থাকিলে আর উপায় কি? 

বেদান্তের কোন কোন সুত্রে বৌদ্ধধর্মের মত-গ্রসঙ্গ লক্ষিত হুইয়া 

থাকে। ভাষ্যকারের! ও টাকাঁকারেরাও স্পষ্টই তাহ লিখিয়! গিয়াছেন। 
শি শশিশাশিশীঁতী শীট টিপ শী টিটি টিটি শা তি শশা শীীটিশাশীশািোীট শি টি িষ্পাি শিকপপপপাশস্পসীপপাজপপস্উ ২ সপ 

* রামগ্রসাদ সেন একটি সরল লোক ছিলেন; তাহার যখন যেরূপ নিশ্চয় বেধ হইত, 
সেইরপ কীর্তন করিতেন। ইয়ুরোগীর বিজ্ঞনবিৎ প্রধানতম পণ্ডিতমম্প্রদ|য়ের মধ্যে অনেকে 
এখন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানুষের ইচ্ছ। ম্বতত্ত্র নয়; লোকে নিজ প্রকৃতি ও 
অন্ত অন্ত কারণের বশীতৃত হইয়।ই কার্ধয করে। যিনি ষে অবস্থায় যেকারণেষে কাধ্য 
করেন, তিণি কিছুতেই তাহ! ন! করিয়! থাকিতে পরেন ন।। ইহা হইলে, মানুষে আর 

অপরাধী হইতে গারে না। রামপ্রসাদ রামগ্রসাদীভাবে ইহার অনুরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। 

: মনগ্ররিবের দোষ কি আছে? তুমি বাজীকরের মেয়ে গে! শ্যামা, যেমন নাচাও তেমনি 

মাচে। তুমিই ধর্ম কর্মা কর্ণ মর্ম-কথ| বুঝ! গেছে। তুমিই ক্ষিতি, তুমিই জল, ফল কলাচ্ছ 
লংগ!ছে। ক সং সং মং রঃ 

॥নাদ বলে, কর্-নৃত্র তর কাটন। কে কেটেছে। মায়াড়োরে বেধে জীব ক্ষেপ1 ক্ষেপী 
ধল, খেলেছে (১)। রামপ্রসাদ। 

1 বেধান্তহৃত্র। ২অ, ২প1, ২৮, ২৯ ও ৩০ নু ইত্যার্ধি। 



৫৬ ভারতবষায় ডপাসকস্সন্প্রদায়। 

দর্শন ও স্তায়দর্শনের কোন কোন স্থল * শুন্তবাদীর মত-গ্রন্তাব বনিয়! 

পরিগণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম খুঃ পৃঃ ষষ্ঠ ব। পঞ্চম শতাব্দীতে গবন্তি 

হয়। নাগার্জুন যে মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ-মন্্রদায় প্রবন্তিত করেন, শূ্ত- 

বাদটি সেই সম্প্রদায়ের মত1। নাগার্জুন উত্তরদেণীয় বোদ্ধদিগের মতক্রমে 

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর চারিশত বৎমর পরে এবং দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধদিগের অভি- 

গ্রাযন্ুদারে এ ঘটনার পাচ শত বদর পরে বিদ্যমান ছিলেন। প্রচণিত 

মতান্ুসারে, এ বুদ্ধ শাক্য মুনি খৃষ্টানদের ৫৪৩ পাঁচশত তেতাল্লিশ বৎসর পৰে 

প্রাণত্যাগ করেন। তদহুসারে নাগাজ্জুন বৃষ্টান্বের ১৪৩ এক শত তেতাললিশ 

অথব। কেবল ৪৩ তেতান্লিশ বৎসর পুরে জীবিত থাকিয়া! শুণ্ঠবাদ প্রচার 

করেন বণিতে হয়। কিন্ত ্রীমান্ ম, যুলরের মতে, বুদ্ধদেব শ্রীষ্টাবের ৪৭৭ 

চারি শত মাতাত্তর বৎসর পূর্বে গ্রাণভ্যাগ করেন। ইহ! হইলে নাগাজ্জুন 

ও তাহার প্রবর্তিত শৃন্তবাদ এবং ন্তায় ও বেদাত্তনথত্রের উল্লিখিত স্থল সমুদায়কে 

অধিকতর অপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ্ 

ব্যাস-কৃত বস্ত্র, বৌধায়ন-কৃত বলিয়! প্রচলিত তণীয় বৃত্তি, শঙ্করা চার্য্য- 

কত শারীরকমীমাংসাভাষ্য ও উপনিষস্তা্যাদি, আনন্দগির-কৃত তদীয় টাকা, 

অদবৈতাননদ-কৃত ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, অনলাননদ-কৃত বেদান্তকল্পতর, বিদ্যানাথ 

ভ্টাচাধ্য-কৃত বেদাস্তকল্পতরুমঞ্জরী, রঙ্গনাথ-কৃত ব্যাসনুত্রবৃত্তি, গোবিন্দানন্দ- 

কুত ভাষ্যরত্বপ্রভা, ব্রহ্মাননদ সরম্বতী'কৃত বেদান্ত মুক্তী বলী, ভাঙ্করাচীর্ধ্য' 

কৃত ব্রহ্গহুত্রভীষা, . ভবদ্দেব মিশ্র-ক্কৃত বেদান্তস্ত্রব্যাধ্যাচন্ত্রিকা, ধর্মরাজ 

দীক্ষিত-কুত বেদান্তপরিতাষা, সদানন্দ-কৃত বেদান্তসার, রামরুফ দীক্ষিত-ককত 

বেদাস্তশিখা মণি, মধুস্থদন-কৃত বেদাস্ত সিঙধাস্ত বিন্দু ৬ বেদাস্তকল্নলতিক! ইত্যাদি 

অনেকানেক গ্রন্থে বেদান্ত দর্শনের মত বিবৃত হইয়াছে। 

উল্লিখিত রূপ দার্শনিক গ্রন্থকারের। অনেকেই সতেজ বুদ্ধির নুপুষ্ট বাজ 

লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বদি তত্বানুন্ধানের প্রকৃত গথাবলগ্বন পুর্বক 

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-মার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, তবে বহুকাণ পুর্বে ভারত'ভূমিও 

ইয়ুরোপ-ভূমির ন্যায় এ অংশে তূ-্গর-পদ্ে অধিরূঢ হইতেন, তাহার সন্দেহ 

নাই। তাহারা বিশ্বের যথার্থ প্রতি ও সেই প্রব্কৃতিনিদ্ধ নিয়মাঝলী নির্ধারণ 

. পুর্ব্ক কর্তব্যাকর্তব্য-নিরূপণের নিশ্চিত উপাস্ন চেষ্টা না করিয়! কেবল আপ- 

+ গ্যায়হত্র। ৪, ১৪ স্থ ইত্যাদি। 
কটি আজ টিটি ৩২ শান খরিটি ৪. 



উপক্রমণিক]। ৫১ 

নাদের অনুধ্যান-বলে ছুই একটি গ্রকৃত মতের সহিত অনেকগুণি মনঃকলিত 
মত উদ্ভাবন করিয়! গিয়াছেন। তাহাদের একটি পথণপ্রদর্শকের অভাব ছিল। 

একটি বেকন্--একটি বেকন.-একটি বেকন, তাহাদের আবশ্যক হইয়াছিল। 
একটি তাদৃশ গুরুর আশ্রয়-বিরহে, তাহারা মেঘাচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত নিশীথ 

সময়ে দুর্গম বনস্থলে পথব্দ্রাস্ত পথিকের স্তায় চিরজীবন পরিভ্রমণ করিয়াছেন । 

যদি কদাচিৎ এক একবার ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুল্লত1 প্রকাশিত হয়৷ অন্ধকারের 
বিচ্ছেদ ঘটাইয়! দেয়, পরক্ষণেই আবার ঘোরতর তিমির-রাঁশি উপস্থিত হুইয়| 
সমুদায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহাদের চিরস্থায়ী হুর্য্য প্রভ। আবশ্যক ছিল। 
গহত্র গেনাদল স্ুমজ্জীভূত হউক, স্ুকৌশলক্রমে বাহ সমুদায় বিরচিত হউক, 
নুতীক্ষ শাণিত অস্ত্রের তড়িং-পমান জ্রোতিঃ-প্রকাশে রণ-স্থল চক্মক্ করিতে 
থাকুক, রণ-পপ্ডিত সেনাপতি না থাকিলে, সে সকলই বিফল ও বিশৃঙ্খল। 
একটি রণজিৎ--একটি বোনাপাত--একটি ওয়াশিংটন আবশ্যক ! ধী-শক্তি 
অংশে তাদৃশ পরাক্রমশালী, দিগিজয়ী, বীরপুরুষ প্রাপ্ত হইলে, ভারতভূমি 
অক্রেশে অক্ঞানের অধিকার হরণ করিয়! বিজ্ঞানকে সিংহাসন প্রদান করিতে 
পারিতেন। কিন্তু বুঝি এ জল-বাযু-মৃত্তিকায় প্রকৃত তত্ব-পথ-প্রদর্শিনী, যুগ- 
্রলয়-কারিণী, নবোগাবিনী, মহীয়দী বুদ্ধি-শক্তির সমুভভাব হওয়া! সম্ভব নয়। 
মে ব্যাপারটি বুঝি ইয়ুরোপেরই কাধ্য। রত্ব-গর্ভা ইঘুরোপ ছুই কালে যেরূপ 
দুটি অমূল্য রত্ব প্রসব করিয়াছেন, মেরূপ মার কক্সিন্. কালে কুত্রাপি হয় 
নাই। বেকন,ও কোস্ত» ছই ভূ-খণ্ডের * উপর দুই গুধ্য। এ দুইটি পরম 
পবিত্র জ্যোতি্ণয় শব্ধ মৃত্তিমান, জ্ঞানেরই সংজ্ঞ।। প্রছুইটি নামের উজ্জল 
মহিমায় বন্ুন্ধর! উজ্জল হইয়| রহিয়াছেন। এ উভয়ের অতি শুঁত্র ফিরণ- 
ঘট বিকীর্ণ হইয়া অভূতপূর্ব অদ্ভূত গ্রভাব বিস্তার করিয়াছে ;_নিশান্ধকারে 
আচ্ছন্নবৎ অপরিজ্ঞাত বিশ্ব-গ্রকৃতির তিমির-পুপ্ত হরণ করিয়! অভ্যন্তর পর্য্যন্ত 
প্রণীপ্ত করিয়াছে, মানব-বুদ্ধির অধিকার-সীমা নির্দেশ করিয়া পরম পরিশুদ্ধ 
তত্ব-গিরি আরোহণে স্থ প্রশস্ত সরল পথ প্রকাশ করিয়াছে, এবং তদবলম্বন 
পূর্বক সামান্ত ক্কল-কণ-সমূ্ে শত সহ মত্ত হস্তীর বল অর্গন করিয়াছে, 
নচঞ্চল বিছাল্পতাকে বশবর্তিনী করিয়! দূত, ভাট ও ধাবকের কার্ধ্য নিষুক্ত 
করিয়াছে, সুক্মা তিশুক্স কুধ্-কিরণকে স্থকৌশলক্রমে অবরুদ্ধ করিয়। মুনিপুগ 
চিত্রকরের ব্রতে ব্রতী করিয়াছে, বিশাল তৃধর-শ্রেণীকে এক কালের ভ্রলধি- 



৫২ ভারতব্ষীয় উপাসক-সন্প্রদায়। 

গর্ভ বলিয়! নিঃসংশয়ে পরিচয় দান করিয়াছে ও ধেন কি কুহুকবলে, 

অকিঞ্চিংকর অঙ্গার-খগ্ঁকে রাজ-মুকুট-বিরা্জিত জগঘ্বিখ্যাত কোহিছুরের পদে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।__-তথাপি, সুপ্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণ! তোমরা 

পৃর্ববকালীন বুদ্ধিমান লোকের মধ্যে অগ্রগণ্য । তোমরাই মনুষ্যের বুদ্ধিচালনার 
পথ প্রদর্শন করিয়াছ। তোমাদের বিচার-প্রণালী ও তাহার ফলাফল পর্যযালো- 

চন করিয়। বিজ্ঞানবিৎ সুবুদ্ধি ব্যক্তির মানবকুলের জ্ঞানাধিকারের চরম সীম! 

অক্রেশে নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা যে কয়েকটি মুল বিষয়ের * 

তত্বানুসন্ধানে অনুরক্ত ছিলে, তাছা মনুষ্যের জ্ঞেয় বিষয় নয় এবং যে তীর্থ, 

পর্যটনে 1 প্রবুত্ত হইয়াছিলে, তাহাও তাহার অধিগম্য নয়। 

এই ষড় দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ-সথষ্টি কর্তা 

ক্বীকার করেন নাই। কপিল-কৃত দাঙ্খা তো সুম্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ, পতগ্রলি 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙীকার করেন বটে, কিন্তু তাহাকে বিশ্ব-অক্ট! না বলিয় বিশ্ব- 

নির্মীতামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গোতম ও কণাদ্দের মতান্ুসাঁরে জড় পরমাণু 

নিত্য ) কাহারও কর্তৃক স্থষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসাপগ্ডিতেরা তো ঈশ্ব- 
রের অস্তিত্ব স্পষ্টই অন্বীকার করিয়াছেন। বেদাস্তের মতে জগৎ স্যষ্টই হয় 

নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর স্বষ্টিকর্তার সম্তাবন। কি? 

গ্রথমে কিছু ছিল ন/, কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই বিদ্যমান 

ছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ সমুদয় জগৎ শ্থজন করেন, যাহারা কেবল ইছাকেই 

আস্তিকতাবাদ বলিয়। শ্বীকার করিয়াছেন, তাহাদের মতে প্রায় সমুদয় ষড়- 

দর্শনকে নাস্তিকতা-প্রাতিপাদক বলিয়া! উল্লেখ করিতে হয়। উল্লিখিত ষড়, 

দর্শনের প্রতি অনেকানেক আস্তিক্য-বুদ্ধি ভক্তিমান লোকের বিশেষরপ শ্রদ্ধা 

আছে। এ ছয়ের মধ্যে অধিকাংশই নান্তিকতাবাদ ও কোন কোনটির মতে 
হৃষ্টিকর্তীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, এ কথ! শুনিলে তাহার! চমতকত হইয়া 

উঠিবেন বোধ হয়। | 
এই ছয় ব্যতিরেণে আরও কতকগুলি দর্শন-শান্ত্র বিদ্যমান আছে? তাহার 

মধ্যেও সমুদয় পা নয়। চার্বাক তো ঘোর নাস্তিক; না ঈশ্বরই 

মানেন, না পরকণুলই হ্বীকার করেন। 

জয়া স্বরূপ, আদিম সষ্টি-প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ে। 
+ মুকি তি পারলৌকিক অবস্থ।র জাম-ল।তে। 
+. পঞ্া এআ।ন প্মেশ্বরউ ভিলেজ, অপর ফিছই ছিল না. তিনিই সমুদয় হৃটি-স্ারন 
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ন ক্্াঁ লাদননাঁনা ননাল্মা দাহলীন্িন্ধ: | 
লন নব্বাস্মলাহীনা লিযাস্ব দব্লকাঘিল্া; ॥ 
হ্সহিল্ীল্' লমী নভাকব্লিতৃত্ভ' মব্মবব্তনল্। 
্ত্িদীক্মস্থীনানা জীনিজ্জা ঘান্তনিন্মিনা ॥ 
সম্স্ব লিস্বন: বর জ্মীনিভীল মলিজ্সনি। 

ব্লদিনা সমালল নল নব্মান ভিঁত্যন ॥ 

ন্বনালালদি জন্মূনা স্থান ্বনুমিজ্ায্ল্। 

বজ্জছুনালিস্ক অন্ন,লা নম আমন্মব্লল্ ॥ 

বনব্মিনা অহা মি নজ্ছযুক্বন হালল! | 

সাঘাহত্সীঅহিত্যালালল জব্মাল হীন ॥ 
যানজ্সীনন্ ব্বন্ব' জনকে জলা ঘ্ঘন মিনন্। 

মলীলুনহ্য ইন্বহ্য ভ্বলবানলন' স্তন: ॥ 
যহি যাক্ছন্ দহ" লীন" হম্কাইম বিলিবাল: | 
জব্মারুঘী ল ভাযানি বন্বু্বনান্তু! ॥ 

নলম্ব জীনরদীঘাহী নাক্সধানিদ্থিনছ্লিস। 
ভ্বনালা দলন্াহ্ান্ছি ল লন্মদ্িত্বন জ্ন্তিন্ ॥ 
ল্লতী ব্রভুব্য জন্লাহী মব্ভঘুনলনিমাহা: | 

জদ্দ হীন বীজ্মাহি মব্তিনানা নন্ব: আম নম্॥ 

স্ঙ্বব্মান কটি জিস্সেন্ অলীন্বাস্া মলীবিনন | 
মহত ভ্বন্বন্ বন স্াক্মালান' দক্দীনিনল্ ॥ 
লাঘানা ত্বাহন' নন্বলিম্যান্রবলীবিলম্ ॥ 

সর্বদর্শনসংগ্রহ। চার্বাক দর্শন । 

স্বর্গ ও নাই) অপবর্গও নাই, পরলোকে আম্মাও থাঁকে ন1। ব্রাঙ্মণাদি বর্ণও 

বর্ষচরধ্যাদি আশ্রম প্রভৃতির ক্রিয়াও ফলদায়ক হয় না। অগ্নিহোত্র, খক্ 

সামাদি তিন বেদ, ক্রিদও, গাজ্রে ভন্ম'লেপন এ সমুদাঁয় বিধাত1 অবোধ কাপুরুষ 
ব্যজিদের জীবনোপায় করিয়! দিয়াছেন। যদি জ্যোতিষ্টোম যক্তে পণ্ড হনন 
করাল সা পি জর্দল+জে হান আনন সত্তা সাত টোল পি তপন হা ২০ 
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করিলে, তাছার সঙ্গে পাথেয় দিবার ফল কি? যদি মর্ত্য-লোকে দান করিলে, 

ব্গস্থিত ব্যক্তিদের তৃপ্তি'লাভ হয়, তবে নিয়তলে আহার-সামগ্রী দিলে, গৃহের 
উপরিতলস্থ ব্যক্তিদিগের তৃত্বি-লাভ হইতে পারে। যত কাল জীবন থাকে, 
ততকাল ম্থে থাকিবে । খণ করিয়্াও ঘ্বত পান করিবে। দেহ ভশ্মাবশে: 

হইলে, তাহার আর পুনরাগমন কোথায় ৪ যদি জীবাস্মা শরীর হইতে বিনির্গ 

হইয়া পরলোক গমন করিতে পারে, তবে বন্ধুগণের ম্নেহ-পরবশ হইয়! পুনরা, 

গমন না করে কেন? মৃত ব্যক্তিদের যে গ্রেত-ক্রিয়ার ব্যবস্থ। আছে, তাহ 

ব্রাহ্মণের! স্বকীয় জীবনোপান্নার্থ কল্পন! করিয়াছে; আর কিছুই নয়। ভর, 

ধূর্ত, রাক্ষম এই তিনে তিন বেদ রচন! করিয়াছে । জঞ্রী তুর্ধরী গ্রভৃতি 
(অনর্থ) বেদ-বাক্য প্ডিতগণের বাক্য বলিয়া! উক্ত হইয়াছে । সেইরূপ, এই 

যজ্ঞে যজমান-পত্ী অশ্বশিশ্স গ্রহণ করিবে এই যে কথ্মা আছে, তাহ। এবং 

অন্থান্ত এ রূপ গ্রাহ বস্ত-সমূহ ভণ্ড লৌক কর্তৃক উক্ত হুইয়াছে। মাংস- 

ভোঁজন-পক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, তাহাও এরূপ নিশাচর কর্তৃক 

প্রযোজিত হইয়াছে। 

যে সময়ে উপনিষদ্ ও দর্শন-চষ্চার গ্রাছুর্ভাব ছিল, নে সময়ের মধ্যে কাল- 

বাদ স্বভাববাদ গ্রভৃতি আর কতকগুলি মত প্রবর্তিত হয়। সে সমুদায়ও এক 

একরূপ নাস্তিকতাবাদ। 

নসান্ন: ব্লমানীলিযনিবহজ্ছো সুনানি যীলি: ঘুম বুলি ভ্বিক্যা। 
শ্বেতাহতরোপনিষদ্। ১। ২। 

কাপ, ম্বভাঁব, নিয়তি, যরৃচ্ছা, ভূত-সমুহ ও পুরুষ জগৎ্কারণ বলিয়া 

চিন্তিত হইয়া থাকে। 

মহ ব্লানজ্াহবিজা স্ুন। জীন ম্যজীজনা 
ভঁঘা মুহা: ঈল ভিলিনা:। ব্রমানলবনি। 

্ সাংখ্যকারিক] । ৬১। গৌড়পাদ-কৃত ভাষ্য । 

অন্ত অন্ত লোৌকে শ্বভাবকে সৃষ্টির কারণ বলে। কে হুংসকে শুক্লুবণ 

করিয়াছে ? কেই ব1 ময়ুরকে চিন্রত করিয়াছে ?- শ্বভাবই করিয়াছে । 

নলালিন্ জানব: জাহলিন্ত্্ধ 

নান: মন্তান্বিলূনানি জান: অ্বহ্ণ জন্ । 

জান; স্বম ঘ্ব জানি জাবী দ্থি ভৃহনিঙ্গল: ॥ 



উপক্রমণিক1। ৫৪ 

কেহ কেহ কালকেও ক্গগতের কারণ বলিয়| গিয়াছেন। কাল পঞ্চতৃত- 
স্বরপ)কাল জগতের সংহার-কারণ) সকলে নিদ্রিত হইলে, কাল জাগরিত 

থাকেন। কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।* 

পূর্বকালে গ্রীস,১দেশেও কতকগুলি দর্শন-শীল্ত প্রবর্তিত হয়। তাহার 
ম্ত ভারতব্ষাঁয় দর্শনের সৌপাদৃশ্যের বিষয় ইতিপূর্কেইি কিছু কিছু স্থচিত 
হইয়াছে | ফলতঃ এ উভয় প্রঞার দর্শন এঁক্য করিয়া! দেখিলে, অনেক 
বিষয়েই সাদৃশ্ত লক্ষিত হইয়! থাকে। বিশ্ব-কারণ, বিশ্ব-স্থজন, স্থষ্ট্ি ও প্রলয় 
পরম্পরা, নিয়তি, জড় পদার্থের নিতাতা, উহার সহিত মনের সম্বন্ধ, পরমাণু- 
বাদ, পরমেশ্বর স্বতন্ত্র, তাহা হইতে জড় ও জীবাত্বার উৎপত্তি, পরমাত্মাতে 
জীবাত্বার লয়-প্রাপ্তি এই সমস্ত বিষয় হিন্দু ও গ্রীক উভগন জাতির বিভিন্ন দর্শনে 
উথাপিত ও বিচারিত হইয়াছে । একটি প্রধান বিষয়ে গোতমের সহিত গ্রীক 
পগ্ডিত এরিনউটলের মত-সাদৃশ্ঠ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। তাহার দর্শনে এবং 
তায় ও বৈশেধিক দশনে জল মৃত্তিকাদি মহাভূত ইন্দ্রিয়, জীব, কাল, দিক্ এই 
সমস্ত বিষয় বিচারিত হইয়াছে। 

অবস্ত হইতে বস্তর উৎপত্তি হয় না, এই সাংখা মতটি এরিম্টটল্ ও 
লিউক্রিশিয়স্ প্রভৃতি অনেকানেক গ্রীক্ ৪ রোমক দার্শানক পণ্ডিত স্বীকার 
কারতেন। প্লেটো, এরিস্টট ল্, থেলিজ,, ডায়জিনিজু, লিউক্রিশিয়স্, 
এনেক্সিমিনিজ, হেরাক্লাইটম্, হিসিয়ড, আনেক্মিমেওর,, এম্পেডোক্লিজ, 
পার্মেনাইডিজ, ইহারা সকলেই কপিল, গোতম ও কণাদাদির গায় একটি 

* এই সমস্ত দর্শন ব্যতিরেকে, এই পুস্তকে বর্িত ব| বর্ণনীয় কোন কোন সম্প্রদায় 
বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নবা দর্শন উৎপর হইয়াছে ; যেমন রামানূজ দর্শন, পূর্প্রজ 
অর্থাৎ মধ্বাচ।ধ্য) দর্ণন, প্রত্যতিজ। দর্শন, শৈব দর্শন, রসেশ্বর দর্শন, নকুলীশপাশুপত দর্শন 

ও আহত দর্শন। রাম।নুজ দর্শন ও পূর্ণ প্র্ঞ দর্শন বিফু-প্রধান। প্রত্যতিজ্ঞা, শৈব, রসেখর 
ও নবু'লীশগাশুপত দর্শন শিব-প্রধান। এই সমুদায় দর্শনের মত রামানুজ, মধবাচারী, শৈব 
প্রতি সম্প্রদায়ের বিবরণ-মধ্যে কিয়দংশ লিখিত হইয়াছে ও পশ্চাৎ কতক হইবার সম্ভ1বনাও 
মাছে । কোন দর্শনের (১) মতে বিষুর প্রীত্যর্থে অঙ্গ-বিশেষে তপ্ত মুদ্র। গ্রহণ করা এবং অপর 
'কান দর্শনের (২) মতে মহাদেবের উপাসনার্থ শরীরে তন্ম-লেপন, ভন্মশষ্যায় শয়ন, হ হ হা 
চরিয়। হাসা, ধাড়ের ম্যায় বিকট চীৎকার ও হুনারী স্ত্রীলোক দর্শনে কামাডুরের সকার ভাব 
দ্শন ও তাদৃশ অন্তাস্ঠ অনেক রূপ অনুষ্ঠান কর! কর্তবা। রসেম্বর দর্শনের মতে পারদই 
রমেশ্বর ও সংসার-সমুত্রের পার-কর্তা। এই মমুদ্রায়ও মানুষের বুদ্ধি নিপ্পন্ন দর্শন শাস্ত্র! 
গহত দর্শন জৈনাদি-মত-প্রতিপাদক। 

1 ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠা দেখ। 



৫৬ ভারতবষায় ডপাসক সম্প্রদায়। 

অনার্দি উপাদান-কারণ অঙ্গীকার করিয়। গিয়াছেন। ইলিযেটিক নামক 

সম্পরদারীর! শ্য্টি বিষয়ে বৈদান্তিক মতের অনুরূপ একটি আভিগ্রায় প্রবর্তন 

করেন। তাঁহার। বলিতেন, জগৎই ঈশ্বর) ঈশ্বরই জগৎ। 

ভারতবর্ষীয় দার্শনিকেরা! জীবের দুইটি শরীর স্বাকার করেন; স্থুলশরীর 

ও সুন্মশরীর। স্ুগশরীর নষ্ট হইলে, জীবাজ্বা। হুশ্-শরীর লইয়। যোঁনি- 

ভ্রমণ করেন। প্লেটো ও অন্তান্ত গ্রীক ও রোৌমক দাশনিকের! তদন্ুরূপ 

অভিপ্রাক্স প্রকাশ করিয়া যান। তীহারাও বলেন, মৃত্যুর পরে জীবাত্ম। 

একটি সুক্ম আবরণে আবৃত হইয় বিচরণ করিতে থাকে । 

গ্রীন দেবীয় পিথাগোরসের মতব-বৃত্ৰান্ত পাঠ করিলে, হিন্দুশান্্রই অধ্যয়ন 

করিতেছি বোধ হয়। জীবায। পরমাতার অংপ, জীবের বহুতর যোনি-ভ্রমণ 

ও স্বর্কৃত কর্মের ফল-ভোগ পূর্বক ঈশ্বরেতে লয়- প্রাপ্তি, দেব ও মনুষ্য ভিন্ন 

অন্তরীক্ষস্থ অন্ত অন নান| প্রকার জীব-যেনির অস্তিত্ব, মন ও জীবাত্! পরম্পর 

ভিন্ন পদার্থ, পরমাত্ম সর্ববাত্মা ও সর্ধাত্র ব্যাপী, জীবকে দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত 

করিয়। দেব-ম্বরূপে মিলিত কর! দর্শন-শান্ত্রের প্রধান উদ্দেশ, গুপ্ত মনতরদীক্ষা। 

দীর্ঘ-কাল-ব্হ্মচর্য্য, আমিষ তক্ষণে অশ্রদ্ধা, বৃথামাংস-ভোজনের অবৈধতা, 

শিষ্যদের প্রত বুক্ষাদি ছেদন ও তাহাতে আঘাত প্রতিষেধ এই সমন্ত মত 

ও অভিপ্রায় পিথাগেরপ স্বদেশে প্রচার করেন। তাহার সম্প্রদায়ীরা ও 

বিশেষত ওমেলম. নামক গ্রীক্ পণ্ডিত বিশ্ব নংদার তিন ভাগে বিভক্ত করেন) 

পৃথিবী, শ্বর্গ ও এ উভয়ের মধ্য-স্থল। এই তিনটি হিন্দুশাস্তোক্ত “ভূভূবিঃ স্ব 

অর্থাৎ ভূলোক, স্বর্গলোক ও অন্তরীক্ষ বই আর কিছুই নয়। গ্রেটোও পূর্বে 

লিথিত কয়েকটি মত ব্যতিরেকে যোনি-্রমণের বিষয়ও বিশেষরপ ব্যবস্থা 

করিয়া যান। লোকে মরণোত্তর পুনরার জন্ম গ্রহণ করিয়! ইছ জন্ম-কৃত নিজ 

নিজ গুভাশুভ কর্মানুসারে সুখ ছুঃখ ভোগ করে, তিনি কেবল এই সাধারণ 

নিয়ম নির্দেশ করিয়। নিরস্ত হন নাই; হিন্দুশান্ত্রের অনুরূপ এইরূপ বিধান 

করেন যে, তাহারা আপন আপন অজ্ঞান ও অধর্দ্নের তারতম্যান্ুসারে পণ্ড, 

পক্ষী, মংস্তাি বিশেষ বিশেষ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই লমস্ত যে 

ভারতবর্ষায় মত ইহ! প্রসিত্তই আছে ।* 

* এসকে ঘে সমস্ত গ্রীকমতের নাসোলেখ মীত্র কর! হইল, 1575610:5 111507 ঠা 

17111050101, 900016%5 9০1০০! ০1 1171105010175, 19515 310£1910171০21 1115:019 ০1 



উপক্রমণিকা। ৫৭ 

নান অংশে হিন্দু ও গ্রীক দশনের পরম্পর এরূপ অভে্দ ভাব বিন! 

কারণে সহদ! সংঘটিত হইয়াছে, ইহা মনে করা স্বকঠিন। তারতবর্ষীয় পণ্ডি- 

তেরা গ্রীকৃদের নিকট এ সকল বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহার কিছুমাত্র 

গ্রমাণ ও সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত, গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়- 

দের নিকট দর্শন বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহাই অনেকে যুক্তি-সিদ্ধ 

বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন । পিথাগোরস স্বদেশ হইতে যাত্রা! করিয়! পুর্বা- 

ধলে ভ্ুমণ করিতে আমিয়াছিলেন, এইরূপ একটি প্রবাদও বহুকালাবধি 

প্রচলিত আছে। 
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170] (1)0 (41005 ১০৬১ ৮81 1101)100)10 7 0100 1 01670 15 2119 

10171051100 11) 00 0059) 000 190607 ৯616 10056 1)1002019 11061000 
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উপনিষদ. ও দর্শন-শান্ত্রে যেরূপ জ্ঞান-প্রকরণ ও যোগ-বিবরণ লিখিত 

হইয়াছে, তত্বপথাবলম্বী অল্প লোকেই এবং বিশেষতঃ তাদৃশ উদাসীন ব্যক্তিরাই 

তাহ! সাধন করিতে সমর্থ হন। সাধারণ লোকে কোন ন1 কোন প্রকার 

পাকার দেবতার উপাসন। ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়! 

আমিয়াছে। অতি প্রাচীন বৈদিক ধর্মে অগ্নি, বাযু, হর্য্য প্রভৃতি ষে সমস্ত 

অত্াধিষ্টাত্রী দেবতার উপাসন! প্রচলিত ছিল) তাহ! পুর্বেই বর্ণিত হইয়াছে 1 

:র অনতিপ্রাচীন পৌরাণিক ধন্মে বক্গা, বিধুর, মহেশের ও তদীয় শক্তিগণের 

|রাধনাই সর্ধ-প্রধান বণিয়া প্রচারিত হয়। ও পূর্বকালীন বৈদিক ধণ্ধের 
ছুর্ভাব-কালের অব্যবহিত পরেই যে উক্তরূপ পৌরাণিক ধশ্ম একবারেই 
বপ্তিত হয়, এমন নয়। এ উভয়ের মধ্স্থলে হিন্দুধর্শের আয় একরূপ 
পিল এ পপি 
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৫৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

অবস্থ! দেখিতে পাওয়া বায়। মন্ুনংহিতায় এ অবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত 

হইয়াছে। এ অবস্থায় ব্রহ্গ। স্থষ্টি-কর্ত। বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। 

মানব-ধম্মশাস্ত্র | 

যে সময়ে মন্রসংহিতা রচিত ও সঙ্কলিত হয়, সে সময়ের মধ্যে হিন্দুর। 

হিমালয় ও বিশ্ধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত সমুদয় স্থান অধিকার পূর্বক গ্রাম ও নগর 

নির্মাণ করিয়! উপনিবেশ করিস্কাছেন *, হিন্দু সমাজ ত্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূত্র 

এই চারি বর্ণে ও নানাবিধ বর্ণসঙ্করে বিভক্ত হইয়াছে 1, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্) 

এই তিন প্রধান জাতির মধ্যে ব্রহ্মচ্যয, গাহ্স্থ্য, বাণগ্রস্থ, ভৈক্ষুক এই 
চারি আশ্রম ও এ সমস্ত বর্ণ ও বর্ণসঙ্করের অবলম্থিত নানাপ্রকার জীবন-বৃত্তি 

ন্থগ্রণালীক্রমে চলিয়া গিয়াছে, এবং তন্মধ্যে বাঁণিজ্য-ব্যবসায়ীরা সমুদ্র-যাত্রাদি 

অবলম্বন ও দূর দুরাত্তর গমন পূর্বক বিভিন্নদেশী ও বিভিন্নভাষী নানাজাতীয় 

পোকের সহিত বিস্তৃত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে । £ : 

জাহাধাব্্ব মাব্ভালা হম্ানাঘ্্ হ্ব্যাযুত্ঘান্। 

বামাবালত্ব্ব ঘত্ঘালা ণঙ্গুলা ঢহিন্রর্ীলন্ ॥ 

ব্র্মালাস্্ ফনি' নিত্যান লালাম্ব নিনিনা লৃব্যামূ। 

নু্যাব্যা হআনমীমায ল্দঅনিল্গঘন ন্্ ॥ 
মনুমংহিতা। ৯। ৩৩১ ও ৩৩২। 

বৈশ্রেরা দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশের গুণা৬৭, পণ্য দ্রব্য বিক্রয় দ্বার! 

লাভালাভের বিষয়, পশ্ুদিগের উৎকর্ষ-সাধন, ভূত্যদের ভূতি, বিবিধ প্রকার 

ভাষা) দ্রব্যের স্থান-যোগ অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য কিরূপে স্থাপন করিলে বহুকা 

থাকে তদ্বিষক্, ও ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অবগত হুইবে। 

ঘন্ুযানন্তঘ্জা ইস্লাবাগহ্জ্সিন: | 

হ্যারসন্নি নু বান্ত্তি ঘা ললাপিমল' সলি ॥ 
মনুসংহিতা | ৮। ১৫৭। 

১৯১০৫ 
*. মনুসংহিতা।। ২। ১৭--২৩। 

+ বেদসংহিতার প্রাচীনতম ভাগে যে বর্-বিচার-ব্যবস্থার হু্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হয় না 

অন্সংহিতা-রচনার মময়ে তাহ। এরপ গ্রাচীন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল যে, সেই ব্যবস্থাটি ব্রহ্ধা। 



ভপক্রমাণকা। ৫৯ 

সমুদ্র-গমন বিষয়ে নিপুণ এবং দেশ, কাল ও লাভালাভদরশী বণিকেরা 
ভাড়ার বিষয়ে যে ব্যবস্থা দেন, তাহাই প্রমাণ। 

কিন্ত সে সময়ে যে বর্ণ যত প্রবল হউক ন| কেন, ব্রাহ্মণের মিম! ও ব্রাঙ্গ- 

ণের গ্রতৃত্ব একবারে গগন স্পর্শ করিয়াছিল। এমন কি সে বিষয় পাঠ 

করিয়। দেখিলে, মনুসংহিতাধানি কোন স্বজাতি-পক্ষপাতী স্ুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের 

সম্কলিত বলিয়! স্বতঃই প্রতীয়মান হইয়। উঠে। 

্লাক্মাবী জাযলালীছি ছমিন্ঞামনিসাঘন। 

ইহ: ঘল্নন্ুনালা অন্মজীমব্য হাম ॥ 
মনুসংহিত | ৯। ৯৯। 

বাঙ্ষণ জন্ম গ্রহণ করিয়া! ভূমগুলের অধিপতি হন। তিনি সর্বভূতের অধী- 
শর; কেনন। তিনি ধর্খরূপ ধনাগার রক্ষা করেন। 

নীল্দালন্ঘান্ ভ্তজমুয বীনদদানা্ব জীদিনা: । 
হনান্ ন্তচ্ুবনাত্ম জ: ছিত্ক্লান্ বন্বপ্ যান 

মন্ুসংহিত| ৷ ৯। ৩১৫ 

বাহার! অর্থাৎ ব্রাঙ্গণের। রুষ্ট হইলে অন্ত অন্ত জীব-লোঁক ও লোকপাঁল, 

হজন করিতে পারেন, এবং দেবগণকেও অভিপম্পাত করিয়! অদেব অর্থাং 

মনুষ্যাি নিকৃষ্ট জীব করিতে পারেন। কোন্ বাক্তি তাহাদিগকে ক্লেশ দিয়! 

সমৃদ্ধি-শালী হইতে পারে? 

এইরূপ ভূবি ভূরি বচনে ব্রাঙ্মণের মহিম! বর্ণিত হইয়াছে *। অন্যে বদি 
বান্গণের অনিষ্টাচরণ করিত, তাহা হইলে তাহার আর শান্তির সীমা! থাকিত 

না। কোন অপরাধে হস্ত-চ্ছেদন, কোন অপরাধে বা পদ-চ্ছেদন, কোন 

অপরাধে বা মুখে ও কর্ণ-যুগলে তণ্ড তৈল-ক্ষেপণ এবং কোন অপরাধে ব 

রচ্জ -বিশেষে বন্ধন করিয়া দগ্ধ করা হইত +। পরকালে তো তাহার আর 
আর নিস্তার থাকে ন1, এইরূপ লিখিত আছে | 

যে সময়ে গর্ভাধান, জাতকর্্ম ও উপনয়নাদি সংস্কার, উপনয়ন-কালে গ্রণৰ 

৪ গায়ক্র্যপদেশ-গ্রহণ, ব্রাহ্মণাদির নিজ গৃহে অগ্রি-স্কাপন, প্রাতঃ ও সায়ংসঙ্ধ্যা 

-০-শশিিশশাশীশশীিাঁী শীগীীশীশ শশী শিট শি * শালী শ্াীটিশি ১ টি ীশিশীশীোিশিটা স্পা পিস 

* মনুনংহিত|। ১ অ, ৯৮) ১ আ, ১০০ $৮ অ, ৩৮০ ; ৯ অ, ৩১৩ ইত্যাদি প্লোক দেখ। 



৬৪০ ভারতবধায় ভপাপক-প্রদার 

এৰং প্রতিদিন দেবযজ্র, খধিয্ত। ভূতঘক্তা্দি পঞ্চযপ্রের অনুষ্ঠান কর! অবশ্য 

কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। 

ক্মিযত্ম' ব্যন্' নূনমন্ত্থ বল্ীহা। 
দ্র" দিন্তব্রত্ব অঘাসজি ল ভ্বাঘহিল্ ॥ 

মন্ুসংহিতা | ৪। ২১। 

খাষিষজ্ঞ *, দেবযজ্ঞ 1, ভূতযজ্ঞ 7, নৃষজ্ঞ $, পিতৃঘজ্জ খা এই পঞ্চযজ্ঞ পার্ধ্য- 

মাণে কখন পরিত্যাগ করিবে না। 

সে সময়ে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপতা, আম্মুর, গান্ধর্ব, পৈশাচ, রাক্ষস 

এই আট প্রকার বিবাহ, ভিন্ন ভিন বর্ণের পরস্পর উদ্বাছ-সন্বন্ধ অর্থাৎ নিরুষ্ট 

বর্ণের কন্ঠ। গ্রহণ এবং বিধবঝ|-বিবাহ ও বিধঝ1জাত পুত্রের বিধি-বিহিত পুক্রতব 

স্বীকার প্রচলিত ছিল। 

সাজ্ছান্য স্বাস্থ সিলা ন্ব স্ুন্ীনঅণ বয়ল্। 
স্সাইফ হান' জন্যাযা নাকী ঘন্টা: সক্দীন্লিন: ॥ 
মন্ নু বিনন বক্মব্ল্িল জন্ধ জ্র্লনী। 

স্মদ্ুন্স স্তুনাহাল' ইন ঘন্্' দ্স্ন ॥ 
হজ নীলিুল' ই না নহাকাহায অন্ন: । 

জন্মা্দহান' নিথিনহাী অ্ম; ঘর তব্যন ॥ 
বন্বীমী ভ্হন' ঘন্মীলিনি নাল্লান্লাহ্স ল। 
জন্যাস্সহানলব্তন্ঘ াজাঘন্ী বিসি; আন: ॥ 
স্লালিব্যী কুনিয' হৃক্লা জননায বন মিন: । 
ন্ন্মাসহান' ঘাজ্জন্সাহান্তহী অন্ম ভন্ব্ল ॥ 

নুক্ছুযান্মীন্মঘনীন: বন্যাযাস্ব নহত্য ন্ব। 

নান্মক; ঘ নব লিদ্পযী লপঘন্য: জালবন্মান; ॥ 
২.০. ০শাশিশশীশী? টিশার্ট শীিিিশীশীশিশীািিিশিশীীশি িশিশিটি 

অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপন।। 

অর্থাৎ দেবো দেশে অগ্রিতে হোম। 

অর্থাৎ ভূতগণের উদ্দেশে বলি-প্রদান। 

অর্থা অতিথি-সেব|। 
স্পটে ০ কত আরেক টে আই টিতে এসইও আতত ॥ 7; ০০2 শা স্ক ক 



উপক্রমণিক।। ৬১ 

সবলা হিন্তা বর লিঙ্ছনা তব লীঘন্নী কৃহনী বন্থোন্। 

সমক্কা জন্যাভহ' হান্ছঘী নিসিক্লযন ॥ 

কমা লন্লা দলন্লাঁ না হত্ভী অলীপমন্ড্রনি। 

ব দাদিষ্ভী নিল্ান্কানা দক্সান্বস্বাভলী$ঘম: ॥ 

মনুসংহিতা । ও । ২৭--৩৪। 

সদ্দাচারী মথপণ্ডিত পান্রকে আহ্বান করিয়! ও কন্ঠা-পাত্র উভয়কে বিধি- 

বিহিত বন্ত্র পরিধান করাইয়া সেই পাত্রকে কন্তা দান করা হয়; ইহাকেই ব্রাহ্ম 

বিবাহ বলে। যে পাত্র আরর যজ্ঞে ব্রতী হইয়। খত্বিকের কর্ম করিতেছে, 

সই পাত্রে অলঙ্কার-ভূষিতা1 কন্ঠাঁদান করাকে দৈব বিবাহ বলে। ধর্ব-সাঁধনার্থ 
শাত্রের নিকট হইতে এক বা দুই গে মিথুন অর্থাৎ এক একটি বা দুই 
ইটি বৃষ 9 গাভী উভয়ই গ্রহণ করিয়া বথাবিধি কন্তা-দান করাকে 
ার্য বিবাহ বলে! উভয়ে একসঙ্গে ধর্থমান্ঠঠন কর এই কথ! বলিয়া 

সর্চিনা পূর্বক কণন্ঠ।-দান করাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। কন্তাকে ও 
কন্তার পিত| ভ্রাতা প্রকৃতিকে যথাশক্তি ধন-দান পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে 
না! গ্রহণ করাকে আম্মুর বিবাহ বলে। পরস্পবের ইচ্ছ! ও কাঁমানু- 
্লাগ-বশতঃ সন্ভোগার্থ বব-কন্তার পরস্পর মিলনকে গান্ধবর্ব বিবাহ বলিয়া 
্লানিবে। যে বিধানক্রমে লোকে কন্য।-পক্ষীয়দিগকে ছেদ, তেদ ও বিনাশ 
রব উচ্চৈঃস্বরে রোরুদামান1 কন্যাকে বল দ্বারা গৃহ হইতে হরণ করিয়া 
মানে, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। যদিকোন কন্যা শয়ন করিয়া থাকে 
মথবা মদিরামন্ত বা প্রমত্ত হয়, আর কোন বাক্তি সেই সময়ে পু ভাবে 
তাহার সংসর্গ করে, তাহা হইলে দেই ব্বাহকে পৈশাচ বিবাহ বলে। সেই 
টম প্রকার পাপময় বিবাহ সর্বাপেক্ষা অধম বিবাহ। 

পৈশাচ ও রাক্ষম বিবাহ নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্ত 

বলপূর্বক স্ত্রীসম্তোগ যে বিবাহ-সংস্কঠরের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, ইহ! এক্ষণ- 
কার লোকের পক্ষে সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নয়। 

বনয্াম্ ব্রিজালালা দ্সহ্া ভাহন্ন্মীবা। 



৬২ ভারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

যুকুল মাতা সৃুক্য ঘা নব ব্জা নব ভি: আনি 
নন্তব্বাহবনব্ান্নস্ব লাক বান্বানন্মল: ॥ 

মনুসংহিত|। ৩। ১২ ও ১৩। 

বিজাতিগণের অর্থাৎ বাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশা বর্ণের পক্ষে অগ্রে নিজ 

বর্ণেতেই বিবাহ কর! প্রশস্ত । কিন্তু পরে বাহার! যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় বিবাহ 

করিতে গ্রবৃত্ত হন, তীহার। অনুলোম ক্রমে পশ্চালিখিত নিয়মান্সারে বর্ণাস্তরের 

কন্য। গ্রহণ করিবেন । শুদ্র-কন্য শূৃদ্রের, শূদ্র ও বৈশাকন্য! বৈশোর, শুদ্র, 

বৈশ্য ও ক্ষভিয়-কন্য| ক্ষভ্রিয়ের, এবং শুদ্র, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ত্রাঙ্মণ কন্যা 

বাঙ্ষণের ভার্যা। হইতে পাঁরে। 

ঘহ্যা বিয়ন জন্যাঘা নানা বন্য জন ঘলি:। 

নামনন ত্রিঘানল লিলী নিন্হন তন্রহ: ॥ 

অসালিত্যসিমলনলা হ্যন্ধনব্তা জ্যরিলনাল্। 

লিঘী লজহাসঘনান্ ঘন্দন্ অন্জন্তনান্্লী ॥ 
মনুনংহিতা | ৯। ৬৯ ও ৭৯ 

যে কন্যার বাণ্দান হইলে, বিবাহের পূর্বে তদীয় পতির মৃত্যু হয়, তাঁছাব 

দ্রেবর এই বিধান ক্রমে তাঁহাকে পুক্রোৎপাদনার্থ গ্রহণ করিবে। শুক্-বস্তর- 

পরিধান! ও কাকমনোবাক্যে শুদ্ধাচারিণী সেই কন্যার যাবৎ সন্তান না জন্মে, 

তাবৎ তাহার দেবর যথাবিধি বিবাহ করিয়! প্রত্যেক খঠ-কালে এক একবার 

তাহার সছিত নির্জনে সহবাস করিবে । 

ঘন্থান্মল: সমীনঘয জীনঘন ম্মাঘিনলন না । 

বঘন্মঘ লিমুজানা ঘ তন্ন; হনলজ: জুন: ॥ 

মনুসংহিত। | ৯। ১৬৭। 

স্বামী ধদ্দি নপুংদক, বন্ধ, ব| মৃত হয়, তাহ! হইলে ধর্মশান্ত্-বিধান ক্রমে 

অন্য পুরুষ সংনর্গে গুরুজনেব নিয়োগান্ুারে তাহার ভা্যার যে পুত্র জন্নে। 

তাহাকে স্বৃতিকারের! ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। 

সিল্তলজ্জলি জন্যা নু য ঘুন্জ' অলমলুন্ঘ: | 

নজানীন' নই্লান্না শীত: জন্মামনুরনন্ ॥ 



উপক্রমণিক]। ৬৩ 

অবিবাহিতা! কন্তা পিতৃ গৃহে থাকিতে গুপ্তভাবে পুরুষ-সংসর্গে যে পুত্র 

উৎপার্দন করে, তাহাকে কানীন পু কহে। 

ঘা মলিত্ধী নিন স্লানান্লানাদি বা ঘনী। 
নান্ত; ষ মমী মননি ঘস্থীতদুনি স্ক্যান ॥ 

মনুসংহিতা। ৯। ১৭৩। 

যে ব্যাক্ত জ্ঞাত-গর্ভ। বা অজ্ঞাত-গর্ভ কোন স্ত্রীলোকের পাণি-গ্রহণ করে 

সেই গভ-জাত পুর সেই ব্যক্তির সহোট পুজ বলিয়! উল্লিখিত হয়। 

আা সন্যা না অহ্ন্ঞিজা নিলনা না বমজ্ফুা। 

শল্মাহ্যন্ ঘ্বলন্নু লা ঘ দ্রীলমন ভক্যন ॥ 
মনুনংহিতা | ৯। ১৭৫। 

যে স্ত্রীলোক বিধবা বা পাও কর্তৃক পরিত্যঞ্ত হয়, সে যদি স্বেচ্ছানুমারে 

পুনর্বার বিবাহ করিয়া পুভ্রোৎপাঁন করে, তাহ। হইলে সেই পুভ্রকে পৌনভব 

বলে। 

5 

ঝা ত্ববৃ্ধনমীনি: ব্মান্নদ্ন্সাননাদি না। 

দ্রীনমন্নষ্য মলা ঘা দল: নব্জাহমস্নি ॥ 
মনুসংহিতা | ৯। ১৭৬। 

সেই স্রীলোক ধদি পুরুষ"মংসর্গ না ঘটিতে অন্য ব্যক্তিকে অবলগ্বন করে 

অথব। পতি পরিত্যাগ পূর্বক অন্য বাক্তির সহিত সহবাস করিয় পুনর্ববার নিজ 

পতির নিকট প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ব! সেই পত্তির 

সহিত তাহার পুনরায় উদ্বাহ-সংস্কার আনশ্যক। 

হাজনা না হাবভাবণা না অঃ আুজুঘন ভ্বনী লনল্। 

ঘওলৃক্মানী ভইভঘলিনি অল্মা ন্সনহ্জিন; ॥ 

মন্সংহিত1। ৯। ১৭৯। 

নিজ দাসীর অথবা দাস-সন্ন্ধীয় কোন স্ত্রীলোকের সংসর্গে যদি কোন শৃদ্রের 
গুজোত্পত্তি হয়, তাহ! হইলে সেই পুত্র নিজ পিতার আজ্ান্থদারে তাহার 

বিবাহিতা পত্বীর গর্ভ.জাত পুজ্রের মহিত সমান ধনাধিকারী হইবে। 

উদ্ধাহ-সংক্রান্ত আর একটি বিষয়ও লেখ৷ আবশ্যক হইতেছে। পূর্বকালে 
। রী চা তে পে ওরে আত 2৯ কষ কিক আশ লুসি হে এ নে রা পক শা ১৮০ নিক পা 5473 ৯১ 2৮৭ 



৬৪ ভারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

অবধি দ্বাবিংশ বৎদর পর্যন্ত এবং বৈশ্ঠের পক্ষে দ্বাদশ অবধি চতুবিংশ বৎসর 

পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল নিরূপিত ছিল *। তীহার। এরূপ বয়সে উপনয়ন- 

সংস্কারসম্পন্ন হইয়া গুরু-গৃহে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন; তথায় ছত্রিশ, অষ্টাদশ 

অথব| নয় বৎসর অধিাসপূর্ধক পাঠ সমাপন করিক! গৃহে প্রত্যাগমন করি- 

তেন 1 এবং পরে ইচ্ছান্তসারে যথাবিধানে দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহাশ্রমে 

গ্রবিষ্ট হইতেন। এন্প হইলে, তখন পুরুষর্দের এখনকার মত দশম ঝা 

দ্বাদশ বর্ষে অথব1 তাদশ অল্প বয়সে উদ্বাহরূপ লৌহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সংসার- 

ভারে ভারাক্রান্ত হওয়া সম্তভব্ই ছিল না বলিতে হয়। 

সে সময়ে এক্ষণকাঁব মত স্ত্রীলোকেরও বাল্য-বিবাহ যে আবশ্তক ছিল না, 

গান্ধরর্ধ ও শ্বয়ঘর-বিবাহাদধির বাবস্থায় সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে। একটি 

বচনে লিখিত আছে, কন্| খতুমতা ইয়া চিরদীবন পিতৃ-গৃছে বাম করিবে 

সেও ভাগ, তথাচ তাহাকে নিগু পাত্রে দান করিবে ন1। 

ভামলালহব্ানি ভব জন্মন্মুলন্যমি। 
ন বলা দমজ্জন্নু বব্স্বীলায ন্টি ভিল্॥ 

মন্ুনংহিতা। ৯। ৮৯। 

কন্ত। খতুম্তী হইয়া যাবজ্জীবন পিতৃ-গৃহে বাস করে সেও ভাল, তথাচ 

তাহারে গুণ-হীন পাত্রে সম্প্রদান করিবে ন|। 

সে সময়ের হিন্দু-সমাজ সর্বাংশে বিশুদ্ধ ছিল ন! সত্য কটে, কিন্তু কোন 

কোন অংশে এক্ষণকার অপেক্ষ৷ উৎকৃষ্ট ছিল। উহার কি অধোগতিই হইয়! 

আসিয়াছে! এখন বিধবা-বিবাহ রহিত, অসবর্ণীবশাহ রহিত, গান্ধর্ব-বিবাহ 

রহিত, য়্ধর-বিবাহ রহিত, থাল্য বিবাহের ? প্রাদুভাব, ও কৌলীন্ত-প্রথার 

পৈশাচী কাণ্ড! ফলতঃ পুরাতন সমানটি ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়। এমন 
পি! উঠিয়াছে যে, চদিকে তাহার রণ আর তিষ্ঠিতে পার। যায় ন|। 

৮৮০১৪ল সস পিস রিও রা ১৬ ১০ পপি লিপ পালিশ ৮৮টি পপিিস্পিশ শী প্িশিস্পীলশি শি পিপিপি শপ পা পপ হর্স 

 মনুনংহিত। । ২ ॥ ৩৬ ও ৩৮। 

1 মনুসংহিতা | ৩। ১। 
| কলিকাঁতার দক্ষিণে কোন স্থানে বর্ণ-বিশেষের সদ্যংপ্রস্থত শিশুর বিধাঁঞ্ছের বিষয় 

প্রস্ত।বিত এবং দুই তিন মাসের বালক বালিকার উদ্বাহ্-সন্বন্ধ নিবন্ধ হইয়া খাকে। কোন 

বিষয়ের আতিশয্য ঘটিলে, তাহা উপহ!স-স্থল হইয়। হ।ন্যোদয় করিতে খাকে। অতএব 

পাঠকগণ, এখন এই বিষয়-নুচক ইতিবৃত্বের মধ্যে পশ্5।ল্লিখিত কথাটি পাঠ করিয় কিছু হান 

করিতে থাকুন। সন্তান গর্তে খাকিতেই তাহার পিত৷ মাত! অন্ত শিশুর পিতা মাতাকে 
পট, এ ৬ চপ পপ শপ ৬ পাও শা উর আপাত ও পে সিটি পে | পপ উিশা ও এ লা শে শিস বি ] এ গর! 



উপক্রমাণক। ৬৫ 

হিন্দুধর্মের এইরূপ অবস্থায় মদ্া-পান ও গো-মাংসাদি নানাবিধ মাংসভোজন 

সচরাচর প্রচলিত ছিল। 

ন মাঘমজঘী হীমী ল মহা লন্ব লগ্ঘন। 
দন্তরন্নিংসা মুলানা নিল্তন্নিত্ত মন্তানা ॥ 

মন্তুসংহিত! | ৫1 ৫৬। 

মাংস-ভোজন, মদ্য-গান ও স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গে দোষ নাই। এই সকল 

বিষয়ে গ্রাথাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ প্রবৃত্তিই আছে, কিন্তু নিবৃত্ত হইতে পারিলে 

মহাফল জন্মে। 

মধু লব অন্স  দিভুবনননদ্থান্যি। 
স্ব অযনী দ্িঘনা লান্মন নান্গনীলান: ॥ 

মনুমংহিত।। ৫ ৪১। 

মধুপর্কে, গ্র্যোতিষ্টোমাদি ষ্ধে, পিতৃ-কৃত্যে ও দৈব-কর্মে পশু বধ করা 
'ধেয়, কিন্তু অন্য স্থলে নয়, এই কথা! মনু বলিয়াছেন । 

পূর্ব মধুপর্কে অতিথিকে গোমাংস দান করিবার রীতি ছিল। প্রাচীন 

৷ অপেক্ষারৃত অপ্রাচীন অনেকানেক গ্রন্থে এবিষয়ের তূরি ভূরি নিদর্শন 

ক্ষিত হইয়া থাকে । এ নিমিত্ত অতিথির অন্ত একটি নাম গোপ্র অর্থাৎ 

গাচত্যাকারী । ভবভূতি এক স্থলে এবিষয়টি অতীব স্পষ্ট করিয়। লিখিয়াছেন। 

মলামী মন্ত্র: লন্সান্লায়' নস্ুলন্মলালা: আ্ীনিযাক্যামলাম 
ন্মনহী' মন্তীন্ৰ' না লত্কাল' না লিল্বপন্লি ক্েলঘিল বনি ছি অহ 
বুলজাহা; ঘলাভিমিন্নি | 

উত্তরচরিত, চতুর্থ অঙ্ক। 

“ঘমাংসোমধুপকঠ* এই বেদবাক্যে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া গৃহস্থ লোকে 
খদজ্ঞ অতিথিকে একটি নই-বাছুর বা বড় বৃষ অথবা বৃহত্ছাগল প্রদান করে 

শুররচয়িত! পঞ্ডিতের! এই ব্যবস্ত। দেন। » 

ফলতঃ আমাদের খধি-মুনি প্রভৃতি সকলেই গে!-খাদক ছিলেন তাহার 

* এদিকে আবার গো.বধে গরকজব পাপ এ মান অতি এিঠশশিশিশাশিত ৪৩ তি ত 



৬৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। 

সন্দেহ নাই! সে বিষয়ে পাদ্রি উইলসন্ ও শেখ অলিউল্লার সহিত খধিরাঁজ 
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কিছুমাত্র গ্রভেদ দেখ! যাঁয় ন|। 

তন্তিন, সে সময়ে ছাগ, নানাগ্রকার মুগ, শশার, কুর্ধ, গণ্ডার, মেষ, 

বহুপ্রকার পক্ষী, শূকর ও মহিষের মাংস-ভোজন প্রচলিত ছিল। মহ" 

ভক্ষণটি বৈদিক ব্যবহার বোধ হয় *। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উল্লিখিত মাংস সমুদায় 
দ্বারা পিতৃ-লোকের তৃপ্তি-সাধন করিবার বিশেষরূপ ব্যবস্থা আছে । 

মনুসংহিতায় পরব্রহ্গের উপাঁসন। সর্ধপ্রধান পরিশুদ্ধ ধন্ম বলিম্ন! পরিগণিত 

হইয়াছে। এমন কি দ্বিজগণ অন্য অন্ত সমুদয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তব- 

জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবেন এইরূপ ব্যবস্থ! আছে। 

বন্রজামদি শ্বননালান্মদ্লাল' দহ" জ্মনন্। 
নতম ঘলবিব্যালা সান ্লান্গন' নন: ॥ 

মনুসংহিতা। *২। ৮৫ | 

এই সমুদায়ের মধ্যে পরমাস্ম-তত্বক্ঞানই সর্ব-গ্রধান বপিয়। উক্ত হইয়াছে 

কেনন। আত্মব্দ্াই সকল বিদ্যার প্রধান / তাহা হইতে মুক্তি লা হয়। 

অনীল্লান্সণি জন্মাব্ সৰিস্তায দ্বিজীন্নল:। 

সাঝস্ান সি  লাইহাঞ্সাধ নন অননান্ ॥ 
মন্ুসংহিতা। ১২।১২। 

দ্বিজবরের! শান্ত্রোজ্জ যাবতীয় কম পরিত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞানে, ইন্দছিয়- 

নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে যত্রবান হইবেন। | 

জইননন্র নত নবিত্যন্ ন্াক্্্ীলান অত: । 
ক্াহ্ন্যন্ন না ন্ুত্ান্ নলীন্গাক্ত্ঘ ভত্যন ॥ 

মনুসংহিত1 | ২। ৮৭। 

গ্রণবাঁদি জপ করিলেই ব্রাহ্মণের দিদ্ধি-লাভ হয় ইহাতে সংশয় নাই।, 

তিনি অন্ত কর্ম করুন, বা নাই করুন, সর্বপ্রাণীর মিত্র হইয়া পরতরদ্ষে লয 

প্রাপ্ত হন এইরূপ উক্ত ্ত হইয়া থাকে। 

* খগেদসংহিতায় দেবগণের মহিষ মাংস রদ্ধন ও ভোজনের বিষয় পুনঃ গুম: লিখিঃ 

আছে । (৮ম, ১২ স্ু,৮ » ও ৬৬ স্ ১০খ)। তাহার! উহ! ভক্ষণ করিলে, তদীর্ন উপাম' 

কেরা কেনন। প্রসাদ গ্রহণ করিবেন? বিশেষতঃ যখন মনুসংহিতাঁয় তন্বার! পিতৃলোকে। 

আঞি-সাধন করিবার ব্যবস্থ। আছে, তখন পূর্বতন হিন্দুদমাজে ভাহ। প্রচলিত ছিল ইহা 



ভপক্রমাণকা। ৬৭ 

মন্ুদংহিতায় সাঁংখ্য ভ্যায়াদি দর্শন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিদ্যমান নাঁই 
বটে, কিন্তু শ্লেরক-বিশেষে এ সকল শাস্ত্রোক্ত মত ও অভিপ্রায় গ্রচপিত থাকি- 
বার সুস্পষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে । বচন-বিশেষে ব্যবহৃত অব্যক্ত, অহঙ্কার, 
মহত, ত্রিগুগ প্রভৃতি সাংখ্য-শাক্পোক্ত পারিভাষিক শবে ও প্রত্যক্ষ অনুমানাদি 
তিন গ্রকার সাংখ্য-প্রমাণের উল্লেখে এ শান্তর-প্রচারের পরিচয় দিতেছে *। 
এমন কি মন্ুসংহিতার স্থপ্ি-প্রণালী অনেকাংশে সাংখ্য শাস্ত্রের অনুরূপ 11 

গ্লোক-বিশেষে আধিক্ষিকী ও আত্মবিদ্যা! + অর্থাৎ স্টার শান্ত ও ব্রহ্ম-বিদ্যা 
এবং হৈতুক শ ও তর্কি নামে ছুই প্রকার ধন্ম-মীমাংদক পণ্ডিতের নাম উল্লি- 
খিত 'আাছে $। কুল্প.কভট্ট এই শেষোক্ত দুইটি পদ গ্ঠায়জ্ঞ ও মীমাংসা শাস্বোন্ 
বলিয়া ব্যাথ। করিয়াছেন তাহার মতানুলারে, মন্নুসংহিতা রচনার সময়ে 

বৌদ্ধাদি নাস্তিক সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল। 

পামব্তিলী নহনাক্্ানননিত্রনমাহ্যা: ঘাক্লিন্নবাজাহ্য;। 
মনুসংছিতা। ৪ অ। ৩০ শ্লোকের ব্যাখ্যা | 

পাষী শব্দের অর্থ বেদ-বিরুদ্ধ ধন্ম-চিহ্নধারী অর্থাৎ শাকা, ভিক্ষু, ও 
গ্পণকাদি 11 

* মনুসংছিতা। ১ অ। ৬) ১৪) ১৫ ও ১৬ কোক এবং ১২ অ। ১০৫ শ্লোক দেখ। 
1 বেধাত্তের মতে, পরমেথর জগতের উপাদান কারণ। সাংখ্য-শান্ত্রনুদারে, প্রকৃতি 

হইতে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চেন্রিয়, প মহাতৃত প্রতৃতি ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। এই 
ছুইটি মত একত্র মিলিত হইলে যেরূপ হয়, মনুমংহিতার সৃষ্টি গ্ক্িয়া-বর্ণন প্রায় সেইরূপ। 

" মনুনংহিত|। ৭অ। ৪৩ শ্লোক। 
শা স্থলান্তরে আৰার হৈতুকদের যৎপরোনাস্তি নিপা। করা হইয়।ছে। 

ঘীনলনন ন লৃষ্ধ ঝন্তাজলাশ্মম্রাকৃ্রিস: | 

ঘ ঘাপ্তনিওদ্িচ্জাহ্ণী লান্ধিক্ী নক্লিন্জ: ॥ 

মনুসংভিতা। ২ অ। ১১ গ্রোক। 
যে বাক্তি হেতু শান্তর অবলম্বন পূর্বক শ্রুতি ও স্মৃতির অবমানন। করে, সেই বেদ-নিনক 

মান্তিককে সাধুদনাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াদিবে।  + 
$ মনুমংহিত।। ১২ অ। ১১১ গ্রোক। 
| এই তিনই বোদ্ধ-মতাবলম্বী। তর মত-প্রবর্তক বুদ্ধের নাম শাকা। মনুসংহিতায় 

মন্ঠান্ট স্থলেও বেদ-বিরোধী কুতকাঁ লোকের প্রতি কটাক্ষপাত আছে) ) তাহ।রও কিয়দংশ 
বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক হওয় সম্তব। বুদ্ধ থু, পু, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাণত্াগ করেন। 
অতএৰ কুনুকভট্ের উল্লিখিত ব্যাথ্যানুদারে মনুদংহিত এ সময়ের পরে রচিত ব| সম্কলিত 
ঘণিতে হয় । ফলতঃ এ সংহিতাখানি তদপেক্ষ| অধিক প্রাচীন বোধ হয় না। উহা! প্রস্তুত 
চইবার পর্বের শ্রিন্দসম্াত্ড এজন পার তা এআ অস্ত ১:-১০ ০ 



৬৮ ভারতবষীয় উপাসক-সক্প্রদায়। 

হিন্টুধম্মের উল্লিখিত অবস্থায় যেমন বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক ব্যবহারের 

প্রচার ছিল, সেইরূপ আবার পৌরাণিক অথব। ইদদানীস্তন ধর্ম ও ব্যবহারেরও 

সভ্যতা-হুলভ দোষ সমুদয় পরিব্যাপ্ত এবং বছু-কাল-ব্যাপী বুদ্ধিচাঁলনার ফল-স্থরূপ ন্যায় 
সাংখ্যাদি দার্শনিক মতও প্রবর্তিত হইর়।ছিল। শ্ত্রীলোকের বহু বিবাহ একটি অতি প্রাচীন 
বৈদিক প্রথ। (১)। মন্ত্নংহিতা-রচন|র পৃবের তাহ। একেবা?র বিলুপ্ত হইয়। যায়। এ সংহিত। 
বদি সমধিক প্রাচীন হইত ও মেসময়ে ষদি এ প্রথ। প্রচলিত থাকত, তাহ। হইলে পূর্ব্ো- 
লিখিত বিবাভ-ব্যবস্থা ও পুক্রোৎপ।দন-প্রকরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকিতই থাকিত। কিন্ত 
যখন মনুমংহিতায় বিদ্ধ)চল আযাকুলের আবাস-ভুমির দক্ষিণ লীম| বলিয়া নির্দেশিত হই- 
য়াছে (২), তখন এ গ্রন্থ অধিক অপ্র।চীন হওয়াও সন্ভতাবিত নয়। বরাহমিহির খ্রীষ্টাব্ধের ষ্ঠ 
শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিন বৃহতদংহিতার মধ্যে বারংবার মনুর নামোলেখ ও এক 
স্থানে তরদীয়গ্রন্তেব ও গ্রসঙ্গ করিয়াছেন। (বৃহত্সংহিত1। ৭81৬1) খৃষ্টানদের পঞ্চম শতা- 
বীর অনেক পুব্বে কতকগুলি হিন্দু যবন্ীপে ও পরে তথ! হইতে বালিম্বীপে গিয়া! বান করে। 
এখন এ শেষোক্ত দ্বীপে মন্ুদুহিতা নামে কেন পুস্তক বিদ)মান নাই বটে, কিন্ত তথায় 
প্রবুমন্ু আদিম বাবন্কাপক বলিধ। প্রসিদ্ধ আছেন (৩), এবং পূর্ব্বদিগম নামে একখানি গ্রন্থও 
তাহারই প্রণীত বলিয়। প্রচলিত রহিয়াছে। হিন্দুনমজে সহমরণ-প্রথা প্রথমে বিদ)মান 
ছিল না; কাপত্রমে প্রচলিত ও প্রাদুভূতি হইয়া উঠে (3)| যে সময়ে,গ্রীক দূত মিগেস্থিনিজ, 

ভারতবৰে আগমন করেন, তিনি সে সময়ে, অর্থাৎ থ., পূ, চতুর্থ শতাব্দীতে, উল্লিখিত প্রথ। 
মগধ পর্যন্ত বলবৎ দেখিতে গান। মনুনংহিতাঁর সে বিষয়ের প্রসঙ্গ নাই। যদি এ গ্রন্থ 

রচন। ও সঙ্চলনের সময়ে এ রীতি প্রচলিত থ1কিত, তাহ! হইলে, বর্ণাশ্রমের বিধরণ ও শা 

বিবাহাদি সমুদয় সংস্কারের ব্যবস্থা! কর! যে শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাতে উল্লিখিত রীতির 
বিধান ন। খাক। কোনরূপেই সম্ভব হইত ন।। অতএব মনুসংছিতা এ সময়ের পূর্ব রচিত 
গ্র্থ বালয়। অক্লেশেই বিবেচনা করিতে পার! যায়। কিন্তু কত পূর্ব, তাই। নিদ্দিষ্ট কিয়া 
৬০১৮ ০৮ 0৮৮০ পাশা শশশ্শশীশীীশপিপপশীশশিটিটিল ণটাীশসাশী টিটি শশী িিশিশীশিীটাতি টিটি শা শা টিপাটিপি শাস্তি 

(১) প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপভ্রমণিকাংশের ৭৯ পৃষ্ট। দেখ । 

(২) মন্গুসংহিতা। | ২। ১৭--২৪ 1 
(৩) 1010 )081100] 01 00 11700100 4101011751980) 10070015) 1849 

[), 1397. 
(৪) বেদসংহ্তায়্ সে বিষয়ের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। কৌতুক দেখ, যে বেদ-মন্তরগুলি 

তাহার প্রমাণ বলিয়। পরিগৃহীত হয়, তাহাতে সে প্রথার গোষকত। কর! দুরে থ।কুক, বিপরীত 
মতই সমর্থন করিয়। দিতেছি, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির শোকাকুল ভার্ধযাকে নিজ পতির অনুগমন- 

ব্যবস্থা ন| দিয়! পুনরায় সংসারে অর্থ(ৎ গৃহে:প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিতেছে। 
শুকী'্ লাম্মলিজীনন্বীজ ননামুননন্্ী ছষ্টি স্নানান্কতন হিঘিনীালহ্ 

পক্াক্সনিজনমিঘবসূৰ ॥ ৃ 
ধগেদনংহিতা | ১০সু। ২অনু। ২হ।৮৭%। 

নারি! তুমি নিজীবের নিকট শয়ন করিয়া আছ। উতিত হও; জীবলোকে ( অর্থা 

জীবিতদিগের স্থানে ) আগমন কর । এস, পাণিগ্রাহী ও গণ্ভীধানকারী পতি হইতে তোমা? 

জননীত্ব সতত হইয়।ছে। 
এই মন্ত্রের তাৎপর্ধ্ার্থ বিধবা পত্ীর গৃহ-প্রত্যাগমন।দেশ বাতিরেকে অন্য কিছুই বো। 

খ স্বসস্থ ১৮ পতি টি 



ডপক্রমাণক1। ৬৪৯ 

হৃত্রপাত দেখিতে পাওয়| যাঁয়। পূর্ব্বকালে যে গায়ত্রী সবিত| অর্থাৎ শুর্যা- 

দেবের স্ততি-মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল *, এ অবস্থায় তাহা ব্্গগায়ত্রী বলিয় 
পরিগণিত হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ ও কল্লাদি 1 কাল. 
বিভাগ সম্যক্রূপে প্রবপ্তিত হয়, এবং স্ত্ীজাতির বেদ-পরিচিত বনুবিবাঁহু এক 

বাঁরেই অগ্রচপিত হইয়! যায়। এ অবস্থায় ব্রহ্মাদি-কয়েকটি পৌরাণিক 

দেবতাও হিন্দুদের দেব-মগ্ডলীর মধ্যে সন্নিবেশিত হন। পুরাণের মতে, বরঙ্ধ। 
বিষু শিব এই তিন দেবতার মধ্যে শিব ও বিষুই প্রধান দেবতা । এমন কি 

শাস্ত্রে তাহার প্রকৃত পরমেশ্বর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। প্রামাণিক 

উপনিষদ্ ও মন্ুসংহিতা প্রচলিত পুবাণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়। গ্রসিদ্ধ আছে; 

বাস্তবিকও তাহাই বটে। & ঢুই শাস্ত্রে ব্িমুত্তির মধ্যে ব্রন্মারই প্রসঙ্গ ও প্রাধান্ত 

দেখিতে পাওয়। যায়। 

রল্পা ইনালা সমল; লহমূত নিহত জন্মা ঝুনলক্য নীমা। 
ঘ লক্সনিত্যা জ্সনিত্যাদনিন্তালঘভলাম ভ্ৰ ভঘ্ুলান দাস | 

মণ্ডকোপনিষদ্। ১।১। 

দেবতার্দিগের অগ্রে ব্রহ্ম! উৎপন্ন হন। তিনি জগতের কর্তা! ও পালগিতা। 

তিনি অথর্ব নামক জ্যেষ্ঠ পুল্রকে সকল বিদ্যার আশ্রর-স্বরূপ ব্রহ্গবিদ্। 

কহিয়াছিলেন। 

বল! খায় না| এ শাস্ত্রের প্রারপ্তে লিখিত হইয়।ছে, ত্রঙ্গা নিজে উহ! উৎপাদন করিয়া নিজ 
পু স্বায়ভুব মনকে অর্থ।ৎ প্রথম মনুষ)কে উপদেশ প্রদ[ন করেন, তিনি পুনরায় ভণ্ড মরীচি 
প্রতৃতিকে শিক্ষা দেন এবং তম্মধ্যে ভূগ্ত ধষিগণকে উহ। শ্রবণ কর।ন (১)। এ গ্রন্থ অতিমান্র 
প্রাচীন বলিয়। প্রচার করাই "একথার উদ্দেশ্য। প্রথম গাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের 

৯২ পৃষ্ঠ এ পুণশুক-রচনার বিষয় দেখ। তথায় উহা! মানব-কল্পশুত্র হইতে সংগৃহীত বলিয়। 
ববেচিত হইয়াছে । ইহা! হইলে, সংগ্রহকার ম।নব নামক ব্রাক্ষণ-কুলের কোন ব্যক্তি 

হইবেন বোধ হয়। কিন্তু উহাতে যে ন।ন। সময়ের রচিত বচন-সমূহ সান্নবেশিত আছে 
একথ! ইতিপূর্বেই একবার শচিত হইয়াছে । (৬৫পৃষ্ঠা দেখ)। টাকাকারের| বৃহস্মসু ও 
ঙ্থমনু নামে অপর একখানি পুস্তকের ন।ম পুন? পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। 

₹ ধথেদসংহিতা। ৩ম, ৬২ সু, ১০ ঝ। 
1 বেদের সর্বাপেক্ষা আধুনিক ভাগে অর্থ[ৎ উপনিষদ কাল-বিশেষ-বাচক কল্প শব্খের 

প্রয়েগ আছে॥ 

“ন্বহান্ধজ্ম দন্বীহিলল্।” 
শ্বেতাখ্বতরে।গনিষদ | ও। ২২। 
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মী লল্গান্ম' নিহ্মানি ঘূল্' তন বহাস্ব দদ্ধিজ্বীনি লল্ী। 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। ৬। ১৮। 

যিনি পূর্বে ব্রদ্দাকে স্থজন করেন ও তাহাতে বেদ সমুদায় সংগ্থপন 

করেন। 

মন্তুসংহিতাতেও রিমূর্তির মধো ব্রন্মাকেই প্রথম ও প্রধান দেব বণিয়। 

পরিচয় দিতেছে। বেদশাস্ত্রের প্রাচীনতম ভাগে ব্রঙ্গার নাম মাত্রও বিদ্যমান 

নাই, কিন্ত মনুসংহিতায় তিনিই স্থষ্টি ও সংহারের কর্তা! গ্রধান দেব বলিয়! 

ধণিত হইয়াছেন । 

লহ্ব্তমমন্রত্বন' মস্ভজাঘ্যঘলদমম্। 
নঝ্মিন জন্গ বয' লক্কমা নলবীজদিলামন্: ॥ 

মন্সংহিতা। ১। ৯। 

(স্বয়ভূ কর্তৃক জলে বিস্ৃষ্ট ) সেই বাজ সহল্র হু্য-সদৃশ স্বর্ণময় অওরূপে- 

পরিণত হইল; তাহাতে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্ধা উৎপন্ন হইলেন। 

অন্জাহ্বমন্মজ' লিন্স অহুঘহাকসজ্ন্। 

নন্বিভ্তত্ভ; ঘ দ্বক্লী জীন লক্প নি জীন্মনন ॥ 
মনুসংহিতা। ১। ১১। 

সেই সৎ ও অদৎ-স্বরূপ, নিত্য, অব্যক্ত * কারণ হইতে উৎপন্ন সেই পুরুষ 

তূ-মণ্ডণে ব্র্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। 

নকিলব্ভ ঘ মবনানমিত্লা সহিন্বক্মহল্। 

বঘলনাজ্মলীঘ্যানান্মহ্ব্ভমজ্জবীহু ভ্রিনা ॥। 
মনুসংহিতা ॥ ১। ১২। 

ভগবান্ তরঙ্গা মেই অণ্ডে এক বৎসর অবস্থিতি করিয়। আপনার চিন্তাবণে 

তাঁহা ই ভাগে বিভক্ত করিলেন. 

নাব্য ষ মনবাব্যাত্ত্ হিন' মূলিস্্ব নিমনী। ও 
মত্য ক্বীল বিমিষ্বাভানদা ব্জালত্ব যাজলম্ ॥ 

মনুমংহিতা | ১। ১৩। 
২ শত সপ ০০ ০ পপি পপি পাপ পপি পেশা স্পিশ্সপি পপি শ শা সপ 

* স্সন্যধ' নস্থিছিন্রিযানীন্বহ | 



উপক্রমণিক1। ৭১ 

তিনি সেই ছুই ভাগ দ্বারা ভূলোক ও ছালোক এবং তাহার মধ্যস্থৃলে 
আঁকাশ, অষ্টদ্রিক্ ও নিত জল-স্থান নিম্াণ করিলেন। 

প্রথমত: ।-_ প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ অপেক্ষায় গ্রাচীনতর মনুসংহিতায় 

বদ্ধাই স্থষ্টিকর্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ__ পূর্বেই দৃষ্ট হইয়াছে 

প্রামাণিক উপনিষদ্ধেরও স্থানে স্থানে তিনি জগৎকর্ত। ও গ্রথম দেঁবত| বলিয়া 

লিখিত হইয়াছেন । তৃতীয়তঃ।--বালীকি রামায়ণ শিবপ্রধান ও বিষু-গ্রধান 
প্রচলিত পুরাণ সমুদয় অপেক্ষ! প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই । সেই রামায়ণের 

একখানি পুরাতন পুস্তকে * ব্রহ্জাই সমস্ত জগতের স্থজন-কর্ত। বলিয়া কীর্তিত 

হইয়াছেন। 

স্সষ্তজত্ব লবান্ত্ৰ' ঘন ঘন: জনালি:। 

( ব্রহ্মা ) কৃতাম্ম! পুক্রগণ সন্বণিত সমস্ত জগৎ স্থষ্টি করিলেন । 

চতুর্তঃ।--পাঠকগণ বিষ্বতারের এ্রসঙ্গে দেখিতে পাইবেন, এক্ষণকার 
পুরাণাদিতে যে সমস্ত কথা বিষুণর মহিম! গ্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে, 

গ্রাচীনতর গ্রন্থে ও প্রাচীনতর উপাখ্য।নে তাহা রহ্গারই মাহাস্্যপ্রতিপাদক 

বলিয়! বর্ণিত আছে। 

পঞ্চমতঃ।--এক্ষণে নারায়ণ বিলে কেবল বিষুণকেই বুঝায়, উক্ত সময়ে 

এ শব্দটি কেবল ব্রঙ্গারই গ্রতিপাদক ছিল। নার! শব্দের অর্থ জল, বঙ্গ 

জলশায়ী ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম নারায়ণ। 

স্সাদী লাহা বুনি দীল্ধা ক্সাদীন লহন্ুলন: | 

না অহ্হ্যাঘন' দুক্ৰ' নন লাহানত্য; জান: ॥ 
মন্ুমংহিত1। ১। ১০। 

আপ অর্থাৎ জল নরের অর্থাৎ পরমাত্বার অপত্য-স্বরূপ এই নিমিত্ত উহা 
নাব| বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে। পূর্বে ব্রহ্মা উহাকে আশ্রয় করিয়। অবস্থিত 

ছিলেন এই নিমিত্ত তিনি নারায়ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 
এই সমস্ত কারণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ত্রিমূর্তির মধ্যে ব্রহ্গাই প্রথম 

দেবতা। এ তিনের মধ্যে তাহার মহিমা ও তাহার উপাসনাই সর্বাগ্রে 
প্রাহভতি হয়। পরে শিব ও বিষ উপাসকের! প্রবল হইয়া তাঁহার মহিম 
৬৬ রট ৬ 
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ছিল, মহাদেব ক্রোধ-পরবশ হইয়া! তাহার একটি ছেদন করিয়া ফেলেন, এই 

পৌরাণিক উপাখ্যানে উল্লিখিত ব্যাপারই প্রকাশ করিতেছে বোধ হয়। 

ব্রহ্মা একটি নৃতন দেবতা! কি কোন প্রাচীন বৈদিক দেবতার রূপান্তর ইহ 

সহজেই জানিতে ইচ্ছা হয়। বাজদনেয়ী সংহিতায়, খখেদ-সংহিতার দশম 

মণ্ডলে ও শতপথ-ব্রা্মণে পুরুষ নামে একটি দেবতার প্রসঙ্গ আছে। তাহ! 

হইতে এই জগৎ ও জগতের অন্তর্গত বস্ত সমুদায় উৎপন হয়। সেই স্যষ্টি- 

গ্রকরণের সহিত মন্ ংহিতাপ্রোক্ স্যষ্টি-গ্রকরণের বেদ, বর্ণ, বিরাট প্রভৃতি 

কয়েকটি বিষয়ের এরূপ সৌসারৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, এ উভয়কে 
কথনই অনম্বদ্ধ বলিয়! উল্লেখ করিতে পারা যাঁয় না। পশ্চাৎ এঁ উভয়ের অন্ত- 

দ্তি সেই কয়েকটি বিষয় পার্্াপার্থী করিয়। লিখিত হইতেছে, দেখিলেই 

জানিতে পারা যাইবে । 

পুরুষ রঙ্গ 

নল: ঘলন্বব ক্স; ঘমলনন্ | লতব্ভলমনত্ীল' 

ঘ সজাঘনি: | অভব্বাগ্যবল্মল্ । 

শৃতপথ-ব্রাঙ্গণ । ১১। ১। ৬ ২। রহ অঙ্গ বত গঙ্গা 

ঘ্ম লীব্মসিনালভ্; ॥ 

মনুনংহিতা । ১। ১। 

নম্বংদর পরে সেই অণ্ড হইতে সেই বীজ সহঅ-্্য-সদৃশ দ্বর্ণময 

পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনিই | অগ্ুরূপে পরিণত হইল) তাহাতে সর্ব. 

প্রজাপতি । লোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন । 

নজ্মাতৃিহাভলাঘন দ্বিঘা জল্াব্মনী তুন্ট- . 

নিৰালী ক্সিদ্বক্ন: | মত্্ল ঘ্ুনমী$মনল্। 

ম লানী ক্সল্মহিত্মন ক্সর্পিল লাহী লহ্যাঁ 

মস্বাহ্নূলিলগ্তী ভব; ॥ ব নিহালভ্ল্ দন্ত: ॥ 
ধথেদসংহিতা ১০ ম। ৯০ সুক্ষ | ৫খ। মনুমংহিতা। ১। ৩২। 



উপক্রমাণক|। 

পুরুষ 

তাহা হইতে বিরাট জন্ম গ্রহণ 
টরিলেন এবং বিরাট হইতে পুরুষ 
টংপন্ন হইলেন। উৎপন্ন হইয়!, 

শ্চাৎ ও সম্মুখ উভয় দিকেই ভূমগ্ডল 
মতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইলেন। 

জাত অন্বান্ বক্রন্ুন- 
হিন্ত: বালালি অন্ত । 

নারি অন্িই লজ্মাতু 

তহ্বাধ্মানজাষন ॥ 

গেদ সংহিতা । ১০ ম। ৯০ সথ। ৯খ। 

গেই সর্বময় যজ্ঞ হইতে খক্, 

[ম, যর ও ছন্দ সমুদায় উৎপন্ন 
চল । 

[ল্লমীওব্জ অবন্্রলাঘীতু 

সই হাসন্ম্! জল: । 

ক লবব্য মই: 
বা মুহী আজান ॥ 

গ্েদসংহিতা | ১০ম। ৯০সু। ১২খ। 

ব্রাহ্মণ তাহার মুখ হইয়াছিল, 

ন্রিয়কে তাহার বাহু করা হয় এবং 

গ্ত তাহার উরু। শুদ্র তাহার পদ- 
ল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

পুরুষস্থক্কের বচনানুসারে, 

৭৩ 

ব্রঙ্গা । 

্ন্মা নিজ দেহকে ছুই ভাগে 
বিতক্ত করিয়া একার্ধে পুরুষ ও 

অপরার্ধে নারী হইলেন, এবং সেই 
নারী-সহযোগে বিরাটু উৎপাদন 

করিলেন। 

সব্নিভামুহলিষ্যব লয় 

ননল্প বলাননন্। 
কৃহীস্ অনরঘিজনতন্যবযত: 
জাললন্থব্যল্ ॥ 

মন্ূসংহিতা । ১। ২৩। 

তিনি যজ্ঞ-সাধনার্থ অগ্নি, বাযু 

ও সুর্য হইতে খক্, যজু, সাম এই তিন্ 

সনাতন বেদ উদ্ধত করিলেন। 
নী ্ ৪ 

বৃত্তনাঈক্লাহুন: | 

লাক্স হলি" নয" 
যলুত্ব 'লিহবরন্নীঘন্॥ 

মনুসংহিতা | ১। ৩১। 

 লোকশ্বৃদ্ধির উদ্দেশে আপনার 

মুখ, বাহ, উর ও পদ হইতে ব্রাহ্মণ, 

কষত্রিয। বৈগ্ত ও শৃদ্র উৎপাদন 

করিলেন। 

পুরুষের সহঅ মস্তক *। রব্রহ্ধারও চারি 
কেই মুখ । খণেদসংহিতার দশম মণ্ডলের একাণী সৃক্তে বিশ্বকর্মার প্রসঙ্গ 
ছে। তাহাতে সকল দিকেই তাঁহাঁর মুখ, সকল দিকেই চক্ষু, সকল দিকেই 



৭8 ভারতব্ষায় উপাসক সন্প্রদায়। 

বাছু ও সকল দিকেই পদ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে । তিনিই ভূলোঁক ও ছ্যুলোক 

উৎপাদন করেন। 

নিবনন্ৃন তিহ্ৰলীনুত্তী নিষ্রনীনানৃক্ন লিঃমহ্মাম্। 
থণ্েদসংহিতা। ১০ম। ৮১ মু ৩খ। 

(বিশ্বকর্ধার ) সকল দিকেই চক্ষু, সকল দিকেই মুখ, সকল দিকেই বাই 

এবং সকল দিকেই পদ 

এই বচনানুসারেও ব্রঙ্গার সকল দিকে মুখ ও সকল দিকে চক্ষু কৰিত 

হওয়া অসম্ভব নয়। 

ইতি পূর্বেই দৃষ্টি করা গিয়াছে, মন্থুসংহিতায় যেমন অও হইতে গার 

উৎপত্তি গ্রসঙ্গ আছে, শতপথ্রাঙ্গণে পুরুষের বিষয়ও অবিকল সেইরূগ 

লিখিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি প্রজাপতির সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত 

হইয়'ছেন। 

বছৰ দ্রদ; সলাদনিকলঅত্ গসঘলীন ঘ শীওঘলবিনয্বীঘন। 
শতপথ-ব্রণ। ৬। ১1১1 ৫1 

সেই পুরুষই প্রজাপতি হইলেন। এই যে অগ্নি প্রলিত হয়, সেই পুবধই 

এই অগ্নি। 
উল্লিখিত শতপথ-ব্রাঙ্ষণ বা তাদৃশ কোন প্রাচীন গ্রন্থের গ্রমাণান্মাব 

মনুসংহিতায় অগ্োৎপত্তির বিবরণ সঙ্কলিত হইস্াছে তাহার সন্দেহ নাই। 

পুরুষস্থক ও শতপথব্রাঙ্গণের পুরুষ মন্তুসংহিতার দ্ধা। সেই ব্রহ্ধারও অন 

একটি নাম প্রজাপতি । 

এই ছুই একরনপ দেবতার মধ্যে প্রাচীনতর শান্ে পুরুষের প্রসঙ্গ ৫ 

তদপেক্ষা অপ্রাটীন শাস্ত্রে ব্রহ্মার বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। অতএব অঠ 

পুরুষ পরে ব্রহ্মা হিন্দুদের দেব-মগ্লীর মধ্যে অবতীর্দ হন। স্তৰা' 

্ধ। পুরুষ দেবেরই পরিণাম বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইয়া উঠ্নিতেছে। 

বগ্ধার অন্য একটি নাম পুরুষ * এবং জন-সমাজে তিনি আদি-পুরুষ বগি! 

প্রবাদও আছে। 
শ্াশাপার 

পা শী েস্পস্পীশীপিশিশপিাপিসপ্শশীপাতিপিশী শি 

ক* ভাগবতাদি অপ্রাচীন গ্রন্থে যিঞুও পুরুষ ও পুরুষের অনুরূপ গুণবিশিষ্ট বলিয়। বর 

হইয়াছেন। (ভাগবত ২ক্ক। ১, ৫ ৪.৬অ)। পাঠকগণ পশ্চাৎ দেখিতে পাইবেন, এক্স 
25 শডশিউক অনি আঠাচজ্জ অঙ্গিলা পেছলিজে আধা জাতার সা করত 



উপক্রমণিকা। ৭৫ 

ইতি পূর্বে ব্রদ্মার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তদ্দারা এইটি 
প্রতীয়মান হইয়! উঠিতেছে যে, পুর্বকালে শিব ও বিষ্টুর উপাঁসন! প্রাহভূত 
হইবার অগ্রে ব্রহ্মার উপাসনা প্রচলিত ছিল। গ্রন্থ-বিশেষে ব্রহ্মমহোৎসব নামে 

একটি মহোৎ্সবের বর্ণনা! দেখিতে পাওয়া যায়। তছ্পলক্ষে মল্লগণ নান! স্থান 

হইতে উপস্থিত হইয়া! পরস্পর যুদ্ধ করিত এবং সিংহ, ব্যাপ্র, হস্তী প্রভৃতি 
বলবান্ জন্তর সহিও যুদ্ধ করিয়া! নিঞ্জ নিজ বল-বিক্রমের পরিচয় দিত এইরূপ 
লিখিত আছে *। শক্করাচার্যের সময়েও ব্রহ্মার উপাসক-সম্শ্রদায় বিগ্যমান 

ছিণ) তাহারা চতুম্কুখ, কমণ্ডলু এবং শশ্রু প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করিয়! থাকিত। 

বনৃতধ ভ্বমব্তবুতত্বীহিন্িসঘহীঘু্ধ: হ্দীভূনি। 
শহ্বরবিজয়। ১১ একাদশ গ্রকরণ। 

তুম্বথ, কমগুলু, শন প্রভৃতি চ্চ্ধারী হিরিপ্যগর্ভোপামক মুক্ত হইয়া 
র্লীড়। করেন। 

এক্ষণে ব্রহ্মার উপাসন! এক প্রকার লুণ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। ফেব্ল 
এদেশে গৃহ-দাহ-নিবারণ উদ্দেশে গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে ব্রঙ্গার অর্চনা হইয়। 
1াকে। আজমীরের অন্তর্গত পোখর ও দোয়াবের অন্তঃপাতী বিঠুর এই ছুই 
হানে অগ্থাপি কিয়ৎপরিমাণে ব্রহ্মার পুজা প্রচারিত আছে। ঝিঠিরের মধ্যে 
ব্ষবর্তবাট নামে একটি ঘাট আছে, তথায় প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণী পৌর্ণমাসীতে 
৭) উতমব হুইয়। থাকে। লোকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, ব্রঙ্গা কটি- 
এরা নমাপন করিয়া সেই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। নবদীপের 
[ানকট বর্ধাণীতল| নামে একটি গীটঠস্থান আছে, তথায় আবণ মাসের সংক্রা- 
স্ততে একটি মহোত্সব হয়। চতুষ্পার্খের অন্ত অবধি ত্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত মকল 
এেঁই তথায় ব্রহ্মাণীর পূজা দেয় এবং দূরদুরাস্তর হইতে ব্যবগায়ী লোকে নানা- 
খ৭ ব্জাত লইয়া বিক্রয় করিতে যাঁয়। এই উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়। 
[কে । 

সি পিপি সপে পা পাপ পপি ৮৭ পিপসপপ পপ ৯৮ পপ 

নি পূর্বে ব্রহ্মার দাহাস্ময প্রতিপাদক বলিয়। প্রচারিত ছিল। এলেও অবিকল সেইরূপ 
টিয'ছে। পুরুষ দেবের যে সমস্ত গুণ প্রথমে ব্রহ্মার গুণ বলিয়! বর্ধিত হয়, সেই সমস্ত পরে 
নার বিচুতে আরোপ করা হইয়াছে। রামাযণের একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন স্থল 
ধা যুদ্ধকাণ্ডের ১১৯ মর্গে রামও পুরুষ এবং নান! অংশে পুরুষ গুণ-বিশিষ্ট ধলিয়। 
ঈগিত হইয়াছেন। 

* স্হীঙারত। বিরাট পর্ব। ১৩ অধায়। 



ণ্৬ ভারতবষায় ভপাসক-স্গুদায়। 

ব্রহ্মার মাহা ত্ম-প্রতিপাপক মনুদতহিতায় শিব বিণ নাম উল্লিখিত আছে 

বটে, কিন্তু প্র গ্রস্থের রচনা! ও সন্কলনের সময়ে তাহারা এক্ষণকার মত উন্নত 

পদ প্রাপ্ত হন নাই। তাহারা এ শাস্ত্রে কেবল অঙ্গ-বিশেষের অধিষ্টাত। বলিয়া 

কীন্তিত হইয়াছেন। 

ললঘীন্তু' হিম: আন ন্গান্ল নিষ্য' অক ত্হল্। 
নবাছ্যক্ন' লিনবুন্মনন দজল ন্ব সজামনিল্ । 

মনুনংহিতা | ১২। ১২১। 

মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র, কর্ণের অধিষ্ঠাত। দিক্, পদের অধিষ্ঠাত। খিষুঃ, বলের 
অধিষ্ঠাত! হর, বাকের অধিষ্ঠাতা অগ্নি, পায়ু-দেশের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও অপ. 

ত্যোৎ্পাদন স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি । এই সমস্ত দেবতাকে এ এ অঙ্গের 

সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করিবে। ৯ 

উক্ত শ্লেকেই দেখিতে পাওয়! যায়, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি প্রধান বৈদিক 

দেবতাদের আৰ পুর্ক-গৌরব ছিল না; তাহারা সে সময়ে সামান্ত দেবত।র 

মধ্যে পরিগণিত হ্ইয়াছিলেন | অন্যত্র ইন্দ্র, বরুণাদি অন্তান্ত বৈদিক 

দেবতারও প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাহারাও তথার বেদ-প্রসিদ্ধ উচ্চ পদ হইতে 

্রচাত বলিয়া গ্রতীয়মাম হইয়া থাকেন *। এ ছুইটি সর্ধপ্রধান বৈদিক দেব 

প্রত্যেকে কেবল দিগ্বিশেষের অধিষ্ঠাত৷ বলিয়া! কীন্তিত হইয়াছেন 1। 

বচন-বিশেষে লক্ষ্মী ও ভদ্রকানীর নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে ?। পৌরাণিক 

মতে লক্ষী বিষু-শক্তি ও ভদ্রকালী শিব-শক্তি। এখন যে ছুইটি বিষ্ুবতা" 

রের উপাসন| অতিমাত্র প্রবল হইয়। উঠিয়াছে, মণ্ুসংহিত|য় সেই রাম 

ও কৃষ্ণের নাম গদ্ধও বিগ্তমন নাই। কিন্তু উহা রত হইবার পূর্বে প্রতিমা" 

পুজা! প্রবর্তিত হইয়াছিল বোধ হয়। উহাতে দেব প্রতিমা ও দেবল ব্রাঙ্ষাণেব 

গ্রসঙ্গ আছে খ, কিন্তু দেবলের প্রতি অশ্রন্ধা প্রকাশ কর। হইয়াছে। দেবগণকে 

দ্বৃতাহুতি প্রদান করাই প্রচলিত ছিল, এক্ষণকার মত পুষ্পচন্দন নৈবেদ্যাি 

প্রদানের রীতি থাকিবার কোন নিদর্শন লক্ষিত হয় না। 
সী পাশিশিস্পসপাপাশিল 

* ইন্তর, বাধু। যম, বরুণ, ধস্তরি, দো, পৃথিবী, কুহু, অনুমতি, জুলদেবতা ও বনশ্পতি 
অর্থাং বনদেবতার নামোল্লেখ এষং তাহাদের উদ্দেশে হৌম ও বলি প্রদান করিধার ব্য 

আছে। (মনুসংহিত। ৩। ৮৫-৮৮ এবং৯ ৩১৩) 

 মনুলংহিত।। ৩। ৮৭। 

| মনুসংহিত।। ৩। ৮৯। 

পাশ 



উপক্রমণিকা। ৭৭ 

যে বিষু ও শিব মনুসংহিতা*সঙ্কলনের সময়ে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা মাত্র 

বলিয়া পরিচিত ছিলেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্র তীহাদের মহিম। 

পরিবদ্ধিত করিয়া তাহাদিগকে পরাৎপর পরমেশ্বরের পদে প্রতিষিত কর! 

হইয়াছে। 

যে প্রকার ভাষায় খথেবসংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিরচিত হয় এবং যাহ 
কিছু কিছু রূপান্তরিত ও পরিষ্কত হইয়। পশ্চাৎ সংস্কৃত নামে প্রসিদ্ধ হয় *, 
দেই স্তুপ্রটীন আধ্য-ভাষা পূর্বকালে জনসমাজ-বিশেষের দেশ-ভাষা ছিল 11 

বেমন বাঞ্গালায় ঝাঙ্গলা, হিন্দুস্থানে হিন্দুম্থানী ও মহারাষ্টে মহারাষ্ী ভাষ৷ 

কথোপকথনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, একক|লে আধ্য-সমাজে এ বৈদিক ভাষা! 

সেইন্ধপ হইত। এ ভাষাই ক্রমশঃ পরিবন্তিত হইয়া পালি ও প্রারুত ভাষ। 
গমুদায় উৎপন্ন হয় তাঁহার সন্দেহ নাই 1। বৈদিক ভাষার সহিত এ দুই 

০ শি ৩ পীস্ীীশ্শীট শিপ টিপিস্পীিটি শী পপ পপ | ক জি শর সি আপা উপাশাশ পাটি | ৮০ শিশির পিপিপি | পলিপ পিন ৩ আপিল পপ 

' যেমন বাঙ্গালার দেশ-ভাঁধা পরিফ্কুত ও সংস্কতামগত করিয়া তাঁহার নাম সাঁধুভায! 
দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ, পূর্ববকালে কথোপকথনে বাবহৃত আর্ধভাষ। পরিৃত ও ব্যাকর' 
থানুগত করিয়! তাহার নাম সংস্কত রাখ! হয়। সংস্কত শের অর্থ পরিষ্কত বই আর কিছুই 
শয। রামারণ অপেক্ষ! প্রাচীনতর কোন গ্রন্থে এই নামটি বিদ্যমান নাই। এখন বৈদিক 
ও মাবসিক উভয় প্রকার ভাষাই সাস্কৃত বলিয়! উল্লিখিত হইয়| থাকে ; যেমন বৈদিক সংস্কৃত ও 
সারদিক সংস্কত। তাদনুসারে, এই প্রবন্ধের মধো স্থানে স্থানে বৈদিক ভাষাও সংস্কৃত বলিয়। 
লিখিত হইবে। 

1 যত সময় ব্যাপিয়া ধণ্থেদসংহিতাঁর মন্ত্র সমুদায় বিরটিত হয়, তাহার মধ্যে সিদ্ধু নদের 
পশ্চিমোততর হইতে গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্গত অন্তর্ক্দী পর্যন্ত আর্্যবংীয় হিন্দুদের বসতি- 
বিপ্তার হইয়! যায় (১)। এইরূপ বিস্তৃত ভূমি-খণ্ডে এরূপ একটিমাত্র অভিন্ন ভাষা প্রচলিত 
যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাহার শব্দ ও বিভক্তির কোন অংশে কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না এটি 
“কটি অসম্তধ কথা । কথোপকথনে প্রচলিত ভা! স্থান-ভেদে ও সময়-ভেদে পরিবর্তিত 
প। হইয়। বায় না, ভারতবষাঁয় পণ্ডিতের ও ইহা! একরপ শ্দীকার করিয়৷ গিয়াছেন। কৌশিতকী 
এাগণে লিখিত আছে, উত্তর দেশের ভাষা উৎকৃষ্ট বলিয়। পরিগণিত ছিল। যাস্ষ খষি লেন; 
ন্থ স্থানে অপ্রচলিত গতার্থ ক্রিয়-বিশেষ কান্বোজ দেশে গ্রচলিত ছিল। দেশ বা প্রদেশ 
বিশেষে সংগ্কৃত ভাষার যে অবস্থা! বিশেষ উৎপন্ন হয, এ সকল ধাক্য-প্রমাণে তাহ! স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যাইতেছে (২)। 

; লেমেন্ ও বিওনু'ফ, প্রণীত 19591 5119 7১811 নামক পুস্তকখানি এ বিষয়ের এক- 
থানি হুনার গ্রস্থ। প্রমান্ বেবের এবিষয়ের একটি হ্বতস্্ মত প্রকাশ করেন। তিনি 
বলেন, প্রাকৃত ভ।য। সমুদায় বৈদিক ভাষার সমকালব্তী। তাহার এই অভিপ্রায়টি ন! 
ভারতবধীর প্রাচীনপত্ডিতগণের মতানুষায়ী না অধুনাতন ইউরোীয় প্রধান প্রধান সংস্তজ্ঞ 

(১) প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৬৫ পৃষ্ঠ। দেখ। 
রি প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৮ ও ৯ পৃষ্ঠীর এবি্যিয়ের প্রমান দেখিতে 

বে। 



৭৮ ভাঁরতবষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

প্রকার ভাষার অনেকাংশে সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায় *। অতএব বৈদিক 

ভাঁষ হইতেই সেই সমুদায়ের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। সেই সমস্ত পুনরায় 
২ ৮ পাশা তি পাপশীশিস্পিশি তিশা িীশীিটি টি তি শাপশিশীপসপস্পাপ শপ শশী 

পণ্ডিতগণেরই অনুমোদিত গ্রীমান্ ওফে ্ ট. ম্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন (১)। প্রাকৃত 

যে সংস্কতের রূপান্তর, একথ| ভাঁরতবধাঁয় বৈয়াকরণেরাঁও অঙ্গীকার করিরা গিয়াছেন। তাহারা 

বলেন, প্রাকৃতের মধ্যে তিন প্রকার শব্দ সন্নিবেশিত আছে; তৎসম অর্থাৎ বিশুদ্ধ সংস্কৃত, 

তদতব অর্থাং সংস্কতসস্তৃত এবং দেশ অর্থাৎ দেশ-প্রচলিত অসংস্কৃত শব্ব। তাহাদের এ অভি- 

প্রায়টি নিতান্ত প্রমাণ-সিদ্ধ। পুর্বতন পালি ও প্রাকৃতে এবং অধুনাতন দেশ ভাষা সমুদায়ে 

এইরূপই দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । 
* এবিষয়ের দুই চারিটি উদাহরণ প্রদশিত হইতেছে, দেখিলেই হয়দঙ্গম হইবে। 

পাঁলিতে গে। শব্দের য্ঠীর ধহুপচনে গেণাং হয়। এটি বৈদিক গোনাং পদেরই অনুরূপ। 

পাঁলি ভাষায় ফল, অস্থি, মধু এই সকল ক্লীবলিঙ্গ শের কর্তা ও কর্মী ক!রকের বহুবচন 

ফল। অখী ও মধুহ্য। এ সমুদায়ই বৈদিক রূপ। সংস্থত কৃত| পদের পরিবর্তে পালি ও 

প্রাকৃতে কতণান ব! কাতৃন হয়। এটিও বৈদিক শব্দরূপের অনুরূপ । সারদিক গীত্ব। ও 

ইষ্ট পদের স্থলে বেদে পীত্বাতম্ ও ইস্টীনম্ পদের প্রয়োগ আঁছে। শিরক্তে (৬৭) লিখিত 

আছে, বয়ম পদের দকল কারকেই অস্মে হয়। পাঁলিতেও সকল কাঁরকেই অম্হে হইম। 

থকে; যেমন কর্তা কারকে অমৃহে কম্ম কারকে অম্হে ও অম্হীকম্, করণে অমৃহেভি 

অথধ| অমৃহেহি এবং সম্বন্ধ কাঁরকে অম্হাকমূ। সারদিক মংস্থতে অকারান্ত শব্দের করণ 

কারকের বহুচনে এ অকাঁরের পরিবর্তে এই আদেশ হয়। যেমন শিখৈঃ। বেদে এ এবং 

এভিঃ উভয়ই হইয়। থকে । যেমন অগ্নি পূর্েভিত খধিভিরীড্যোনুতনৈর'ত | (সং 

২ ধক) পারঁলতেও এস্বলে এভি ও এহি আদিষ্ট হইয়। থাকে; থেমন বুদ্ধেভি ব 

বুদ্ধহি। 
ছনের অনুরৌধেই হউক, ঘ। অগ্য কারণেই হউক, ছুই, তিন ও চারি অক্ষরের মস্ত 

শব্দের যুক্তাক্ষর-বিশেদের স্থানে অযুস্তাক্ষর আদিষ্ট হইয়। বাঙ্গাল! ভাষার যেব্ধপ যথাক্রমে 

তিন, চারি ও পাচ অক্ষরের শব হইয়াছে, যেমন যত? রর, ধর্মে, স্ব, কু্ভা, দর্শনে ও 

অবর্শনে পদের পরিবর্তে যতনে, রতনে, ধরমে শাশুড়ী, কুবুজা; দরশনে ও অদরশনে পদ, 

বৈদিক ভযাতেও অবিকল সেইরূপ দৃষ্ট হইয়। থাকে ; যেমন তৃম্, তুধাম্, মত্য!য়, বরেণযন, 

অমাত/ম্ ইত্যাদি পদের স্থানে তুঅম্, তুরিয়ম্, মতিআয়, ঘরেনিঅম্ ও অমাতিঅমু পদে 

প্রয়েগ দেখিতে পাওয়। যাঁয়। প্রাকৃত ভাষা সমুদায়েও শব্দ সমূহের এরূপ অক্ষর-বৃদ্ধি দুষ্ট 

হইয়। থাকে। এর, তম্, জাত, চন্দ্র, শরোমি) চৈত্রঃ, কীয়্থত। হাল, ক্রিয়।, [নিরাকৃত্য 

ইত্যাদি সংস্কৃত পদের স্থানে সিরি, তুমং জাণিঅ, চাদএণ, মবণে।মি, চইান্তো, কাঅথও, 

সালঅ, কিরিআ, ধিরাকরিঅ ইত্যাদি পদ প্রচলিত দেখা যায়। 

এই সমুদায়্ বিবেচন। করিয়। দেখিলে বৈদিক ভাবাই প্রাকৃত ভাার মূল এইটিই প্রতীয়- 

মান হইয়া উঠে। পালি ও প্রাকৃত যে নিতান্ত অপ্রাচীন নয় তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

খ্, পু, চতুর্থ শতাদীতে পালি যে, দেশ ভাষ। ছিল ইহা! পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (২)। ললিত 

বিস্তর নামক বুদ্ধচরিত গ্রন্থে গাঁথা নামক কতকগুলি বচন বিনিবেশিত আছে। চীন-দেশীয় 

বৌদ্ধদিগের পুস্তকে লিখিত আছে, গ্রন্থ ৭৬ খৃষ্টান চীন ভাঁধায় অনুবাদিত হয়। ইহ! 

হইলে খৃষ্টাব-প্রবর্তনের অর্থাৎ ১৯০* উনিশ শ বদরের পূর্বে এ গ্রন্থ ও সুতরাং উহার 
শা 

১ ১০2১১০৯০পশিউিসি শি উপ পো পপি লি অজ -্প শপ টি শিট শত সি 

শপ পসিপিীপি 

(১) চ10669907 4000105 16100055 ০0 1066350: ৬০15১ 01317101) 1056000 

1) [1015 001000 920উ80চ 26মত। ৬০1, 019 5671) চ ৩ 



উপক্রমণিকা। পু 

ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া! অধুনাতন হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ- 
ভাষায় পরিণত হইয়াছে। সেই মূলীভূত বৈদিক ভা! সমুদাঁয় কথোপকথনে 
গ্রচলিত ন! থাকিলে কখনই এরূপ ঘটিতে পারে না। লেসন্, ওয্রেষ্, 
বেন্ফি, কুন্, মিয়র্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইউরোগীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের! 

অন্তত গাথা সমস্ত প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। গাঁলিমহাবংশ নামক পুস্তকের ৩৭ সাইত্রিশ 

পরিচ্ছেদে গাথ।র প্রদঙ্গ আছে (১)। অশোক রাজার খোদিত অনুশাসনপন্জে মুনিগাথ! অর্থাৎ 
এনিপ্রণীত গাঁথার উল্লেখ আছে (২)। অতএব খৃষ্টানদের তিন চারি শত বৎসর পূর্বে গাথার 
ভাধ! প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। গাঁথার মধ্যে অনেকানেক অবিকৃত সংস্কৃত শব 
এবং অবিকল গালি ও প্রাকৃত পদ বা তাহার অনুরূপ শব্ব-সমূহ সন্নিবেশিত আছে। উহার 
তমা এক দিকে সংস্কতও অপবদিকে পালি ও প্রাকৃত এই উভয়ের মধ্যস্থলবর্তাী। সংস্কৃত 
ডাষ। কধোপকথন-ত্রমে ক্রমশ: অপত্রষ্ট হইয। যে সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, গাঁথা তাহার 
একটি স্প্রাসীন ভাষ|। সংস্কতের সহিত প্রাকৃত অপেক্ষ! পালি ভাষার অধিক সাদৃশ্য ও 
নৈকট্য সন্বদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাক; যেমন,_- 

সংগত পলি প্রাকৃত 

জীবিতম্ জীবিতং জীবিঅং, জীঅং 
পিতা পিতা পি! 
কথধিতুম্ কথেতুং কধেছুং 
শষ্টি য্ট্ঠি লটুঠি 
অতএব গালি ভাষ। মংস্ুত সাহিত্যে ব্যবহৃত সমুদায় প্রকার প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাচীন 

[বং গথাব ভাষা পালি অপেক্ষা প্রাচীন হওয|ই মম্ভব। 
মখন অশে|ক রাজার অনুশাসনপত্রে অর্থ(ৎ খ্টাব-প্রবর্ধনের তিন চারি শত বংসর 

পুর্ন একবপ পাঁলি ভাঁষ! প্রচলিত ছিল দেখ! গিয়াছে (৩), তখন গাথার ভাঁষ। থ, পু, পঞ্চম 
এহাী অপেক্ষা অপ্রাচীন হওয়। সম্ভব নয়। ফলতঃ উহ! শীক্যমুনির সময়ের অর্থাৎ খু, পু, 
৭ঞম বা ষষ্ট শতাব্দীর দেশ ভাঁষ|-বিশেষ বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে (8) 

'ব্দের ব্রাঙ্গণভাগের মধ্যেও নিকৃষ্ট ভাষ|-কথনেব প্রসর্গঈগ অছে। এতরেয় ব্রাহ্মণে 
শ্াপর্ণ নামক নব্্র-বংশীষের| অপবিভ্রভাষী (পৃতায়ে বাঁচে বর্দিতারঃ) এবং পঞ্চবিংশ 

 বা্গণে ব্রাত্েরা ইভর-ভাষী বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাঙ্ষণে (৩, ২, ১২৪) 

(১) 100000715 19118521050) 7837, [)॥ 252. 

(২) বিওমুফি এই “মুনিগাথ। মুনি-প্রণীত অর্থাৎ শাক্য-প্রণীত বলিয়। অর্থ করেন। 
কিন্তু প্রিন্সেপ, ও উইলমন্ হিন্দু-শাস্্ববিশেষ বলিয়। উহার ব্যাথা! করিয়াছেন।-__1001191 
01010 [২০১৪1 45170109901, ৬০], 25৬1., 009. 359, 3605 474 307, 

(৩) বৌদ্ধ শান্ত্রের পাঁলি ও অশৌক রাজার খোদিত লিপির পালি এই উন্ভয়ে কিছু কিছু 
৷ বিশেষ দেখিতে পাওয়। ধাঁঞ়। এমন কি পালির কতকগুলি শব্রূপ খোদিত লিপি অপেক্ষা 

প্রাটীন এবং খোদিত লিপির কতকগুলি শব্দরূপ পালি মপেক্ষা। গ্রাচীন। 
(৪) ২9101019121] [11655+9 01556120101) 01) (116 08172 01210 

|| 1০6 0116 7001051 45, 9০00.) 1360921. 1854, 200 11015 
১701702] 9810510716 16805, ৬০01.) 1.5 1871) 01900, 15 566, ৬1] 

পাঠ কর। 



৮৪ জারতববায় ৬লাগক-লশ্রদা।স। 

অনেকে এবিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ রচন! করিয়া! এই অতিগ্রায় প্রকাশ ও অঙ্গীকার 

করিয়! গিয়াছেন। 

প্রীমান মিয়র তাহার ন্ুগ্রমীণ-সিদ্ধ সমীচীন গ্রস্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের 

একটি প্রবন্ধ মধ্যে স্থম্পষ্ট প্রদর্শন করিয্নাছেন, লাটিন্ভাষ! যেরূপ পরিব্তিত 

হইয়। ইটালীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সংস্কৃত-ভাষা-সন্তৃত পালি ও প্রাকৃত 

ভাঁধাতেও অনেক স্থলে অবিকল সেইরূপ শব্ব-পরিবর্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

এ বিষয় বাঙ্গালা-দেশীয় পাঠক গণের হাদয়ঙ্নম করিয়া দিবার উদ্দেশে এ পরব 

হইতে তাহার কয়েকটি শব এই প্রস্তাবসংক্রান্ত অন্ত অন্য বিষয় সম্বলিত পশ্চাৎ 

উদ্ধত হইতেছে। পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে। 

স্কৃত ও লাঁটিন্ উভয় ভাষার শবের ক্র বা কট, প্ত.বা প্টপ্রবারু,জ, 

এই সমস্ত যুক্ত বর্ণ স্থানে পালি, গ্রাক্কত ও ইটালীয় ভাষায় ত্ত বা উত্ত বা 

উ, পৃ বা কক, 'এবং জ্জ বর্ণের অদেশ হয়। শব্ব-বিশেষের কৃ, পভ ল) ও ব 

বর্ণ লুপ্ত হইয়। পর-বর্ণের ও কদাচিৎ পূর্ব-বর্ণেরও দ্ত্ব হয়! 

লাঁটিন্ ইটালীয় কৃত পালি ঝা প্রান্কত 

পর্ফেক্টম্ পের্ফেন্ো মুক্তদ্ মুতে 

জঙ্কটস্ জুপ্টো তক্তস্ ভত্বে| 

টে,ক্টস্ টে ভূক্তন্ ভুত্তো 

রপ্টম্ রোট্টে উপ্তস্ উত্তো 

কেপ্টাঈবদ্ কাটবে তৃপ্ডিদ্ তিন্তি 
পিপিপি আশিস পাপী পা 

পাত 3০1 

পো 

সবরের! এরূপ নীচভাষী বলিয়া নিন্দিত হইয়্াছে। (১) যদি এ সমন্ত ইতর ভাষ! অপর 

স্থিত অর্থাৎ প্রাকৃতাদি দেশ-ভাষ! হয়, তাহা হইলে, জংন্ধণ-রচনের পুর্ব্বে অর্থাৎ সারদিক 

স্কত উৎপন্ন হইবার অঙ্জেই বৈদিক ভাঁষ! রূপান্তরিত হইয়া ভ্রমশঃ গাথা, পালি ও প্রা 

যা সমুদায়ের উৎপত্তি হয় এরূপ স্বীকার করিতে হইতেছে । কিছু পরে দেখিতে পাঁওযা 

ইবে, ত্রাঙ্গণেরা এক সময়ে দেব ও মনুষ্য উভয় ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন। ইহ! 

দ্ধণভাগের মধো লিখিত আছে। দেই মনুষ্য-ভাষ! যদি প্রাকৃত হয়, তাহ! হইলে নেই 

1ক্গণ-বচনকেও উক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষক বলিয়! অঙ্গীকার করিতে হয় । 

মারসিক সংস্কৃতে সন্ধি-সমাসের যেরূপ আড়ম্বর, কথোপকথনে ব্যবহাত ভাষায় দেবগ 

(কাঁসন্ভব নম্ন। তাহ! হইলে লোকের বৌধগম্যই হয় নাঁ। বৈদিক সংস্কৃত মেক্ূপ নয়। 

তি সরল। পুতরাং কথোপকথনে ব্যবন্ৃত হইবার নিতান্ত উপযুক্ত । এ বিবেচন। অনু 

রেও, সারিক অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতই দেশভাঁ! শ্বরূপ প্রচলিত থাঁকা অধিকতর 

স্ব ও সঙ্গত। 
্পপ্পাশীলা পাত 

১) ড1১০5 71500 ০01 100180 [16012(016) 018০0, 



উপক্রমণিক]। ৮১ 

লাটিন্ ইটালীয় স্কৃত পালি বা প্রাক 

এস্সম্প্টস্ আস্ুণ্টো তণ্তস্ তত্ত 

্রেঙ্কটস, পিয়াণ্টে। বিক্লুবস, বিকবে 
সব্জেক্ট সোড্জেটে কুজস্ খুজ্ো! 

 অব্জে্টস্ ওড্জেটে| অজন্ অজ্জো 
ডিক্টস্ ডেব্ট্ে! ুক্তন্ জৃত্বে। 

ক্টস্ ফট্ে। সিকৃথক্ সিত্থও 
ফে্টন্ ফাটে স্তন সত 
এপ্টন্ আটে হৃ€দ্ সত্বো 

সেপ্টে সেটে লুপ্তন্ লুত্বো 

সব্টস্ * সটে। সপ্তমস্ . সত্তমে। 

উল্লিখিত লাটিন্ ও সংস্কৃত পদ সমূহের অন্তস্থিত অস্ভাগের স্থানে ইটালীয়, 

পালি ও প্রাকৃত পদে ওকারের আদেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । এইরূপ 

(বিভক্তি-পরিবর্তনেরও সৌসাদৃস্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। 
জগতের কোন পদার্থই গ্রাঞতিক নিয়মের বহিভূত নয়। ইটালি ও 

আধ্যাবর্ে ভাষার পরিবর্তন একরূপই ঘটিয়াছে। যখন হটালি দেশে কথোপ. 

কথন-ক্রমেই ভাষার এরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তখন আধ্যাবর্তেও এ 

কারণেই পালি ও প্রাকৃত শব্দরূপ উৎপন্ন হইয়াছে বই আর কি মনে করিতে 

পারা যায়? 

একরপ সংস্কৃত যে, ভারতবর্ষীয় আধ্যকুলের দেশ-ভাষা স্বরূপ প্রচলিত 

ছিল, প্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিতেরাও তাহ! স্বীকার করিয়। গিয়াছেন। যাস্ক ও 

পাঁণিনি নিজ নিঞ্জ সময়ের প্রচলিত সংস্কৃতকে ভাষ! এবং বৈদিক সংস্কৃতকে 

অথধ্যায়, ছনাস ও নিগম প্রভৃতি বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

ননামন তবলা: শুদলাঘ অলল্ি বুনি । 'নুন' কমি লামাধাস্্ অল্নভ্য যত 

'কন্সিতিন? “বন্দ: কন স্বনি। 'ন' বনি দনিমঘ্াপ্রীতী লামামান্লমলন্ন ভ্বাঘল্। 

নিরুক্ত ।১। ৪ 

সেই সমুদ্ধানধ় নিপাত শব্ষের মধ্যে চারিটি উপমর্থে ব্যবহৃত হয়। ভাষা 

ও অনবধ্যায় ( অর্থাৎ বেদ ) উভয়েতেই ইব শবের এই অর্থ। অগ্নিরিব, ইন্তর- 
২ পিপি শি? শা পপি শশা তি শীশিিসসি 

ঞ পাটির শা জিন গা ই প্র পজর্জি ও আগা আও আর্ট বাতের কাস টি টক তত এ পা (০ পা 



৮২ ভারতবষীয় উপাসক-সন্প্রদাঁয়। 

ইব, অর্থাৎ অগ্নিসদৃশ, ইন্ত্রসদূশ। ন শব ভাষায় কেবল: প্রতিষেধার্থে গ্রয়ো- 

জিত হয়। বেদে নিষেধ ওউপণ| উভয়ারেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

এইরূপ পাণিনি ব্যাকরণের ও “ ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ (৩।২। ১৭৮1), 

“স্তেচ ভাষায়াং ”(৬।৩।১০।), “বিভাষা ভাষায়াং,( ৬।১1 ১৮১1), 

“প্রথমায়াশ্চ ছ্বিবচনে ভাষায়াং” (৭1২1৮৮।) এই সমুদায় হজ্জে ভাষার 

উল্লেখ ককিয়৷ ভাষ! পদ সমুদায় পিন্ধ করা হইয়াছে । সে সমুদ্রায় পদ এই, 

সেদিবান্, অধ্ষিবান্, পশ্রবান, সমস্থঃ, কুটস্তঃ, পঞ্চতিঃ, তিস্ভিঃ, চতন্তিঃ) 

বুবাং, আবাং, যুবয়ে:, আবয়োঃ| এ সমুদায়ই সংস্কৃত পদ দেখ! যাইতেছে । 

আর পাণিনি স্থা্রবিশেষে থে সমস্ত বৈদিক পদ্দ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহ! ছন্দস্, 

নিগম, মন্ত্রাদির প্রয়োগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে »। এই সমুদায় শব্দের অথ 

বেদ । অতএব যাস্কের তায় তীহারও সময়ে বৈদিক পদ ও ভাষা পদ পরস্পর 

স্বতন্ত্র বলিয়। পরিজ্ঞাত ছিল ইহ! স্পষ্টই জানিতে পারা যাইতেছে। 

উল্লিখিত ভাষা শব দেশ-ভাষা-বাচক ভিন্ন আর কি হইবে? অদ্যাবধি 

ভারতবর্ষে দেশ-ভাঁষা ভাষ! বলিয়! উক্ত হইয়। থাকে । ব্রজভাষার অর্থ বুন্দাবন 

অঞ্চলের দেশ'ভাষা ৷ বাঙ্গল।-দ্েশীয় ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের বাঙ্গল! গ্রন্থকে ভাযা- 

গ্রন্থই বলিয়া থাকেন। রামমোহন রায় মাওঁক্যোপনিষদ ও বাজসনেয় সংহি- 

তোপনিষদের ভাষ!-বিবরণ প্রচার কবেন। সেই “ভাষা -বিবরণ' পদের অর্থ 

বাঙল! অনুবাদ বই আর কিছুই নয়। অতএব যখন বাস্ক ও পাণিনি গ্রান্ত 

স্ব পদ সমুদাঁয় :ভাষা-পদ বলিয়া উ্ হইয়াছে, তখন তাহাদের সময়ে 

ভায়তভূমিতে 1 সংস্কৃত ভাষ! দেশ-ভাঁষা স্বরূপ গ্রচলিত ছিল বলিতে হুইবে। 
বক্র ০৫ ০০০০০ ৯০০০০ সত শি শিশিশি 4 পাশ শপ শপ উপ চে শা শশী ৩িিশ শান শি 

*'বিভাধাচ্ছন্দ(স” (১২ । ৩৬1) “অয়ন্ময়।দীনি ছদ্দমি' (১181২91), “'মন্তে ঘসহ্বর- 

দখবৃদহা দৃবৃচ কগমিজনিভো| লেঃ” (২)৪৮০। , “বন্ধামে চধোৌ” (8181৯৬।), “সাট্যে সাট। 
লাটেতিনিগ মে” € ৬।৩1১১৩। ), “খচি তুনুঘমক্ুতন্থীতো রূষ্যাণাং” (৬।৩।১৩৩।)। *'বা ষপূর্বন্ত 

ঈগমে" (৬1৪1৯ 1) এই সমূদায় হু্ে ছন্নঃ, মন্ত্র, নিগম।দি বেদ-বাঁচক শবের উললেথ করিয়া 

'বদিক পদ মমুদায় সিদ্ধ করা হইয।ছে; যেমন অযুন্ময়, স।6, সাঢা ইত্যাদি। সারমিক 
[ন্থতে এই সকল শব্দের স্থলে অয়োময়, সে, সৌঢ। ইতাদি প্রচলিত আছে। 

+ অশোক রাজার অনুশামনপর যে কেক প্রকার দেশ-ভাষায় বিরচিত হয়, তাহ।র 

৪কটি আর্ধাবন্ের পুর্ব থণডে. অন্য একটি পেসৌয়ার প্রদেশে এবং অপর একটি গুজরাট 
ঝুলে প্রচলিত ছিল। অতএব এ সময়ের পূর্বে কথোপকথন ক্রমে উৎপন্ন সে রমন্ত ভ।যার 
[ুলীভূত সংস্ৃতও ভারততুমির এ সমস্ত ভাগের দেশ-ভাঁষ| ছিল বলিতে হইবে। 

সিন্ধু নদের পশ্চিম প্রদেশের অনেকানেক গ্রাম নগরাদির সংস্কৃত লাম ছিল। এ অঞ্চলের 
মধূমাত্তম কোন কোন ভাঁষ! সংস্কত-মূলক বজিয় প্রতীর়মাদ হয়, চীন-দেশীয় তীর্ঘধ।ত্রীদের 



ত5অনন।শ কক | ৮৮৩ 

মনুসংহিত্তা-কারক আর্ধ্য ও যরেচ্ছ ছুই প্রকার ভাষার প্রসঙ্গ করিয়াছেন। 

বৃত্তনাক্কমত্লালা ঘা জীন জান নস্বি; । 
কী ভ্নান্তস্বাহ্মলান্ব: বন্ নী হৃত্যন: আনা: ॥ 

মন্তুসংহিত1। ১৭1 ৪৫ ॥ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা ও শূর্রের মধো যাহার! ক্রিয়া-লোপাদি দৌষে সমাজ- 

বহিত্ ত হয়, তাছার। আধ্য-ভাষী বা শেেচ্ছ-ভাষী হউক, সকলেই দহ্থ্য বলিয়। 

উল্লিখিত হুইয়াছে। 

নিরুক্ত-পরিশিষ্টের ভাষ্যে উদ্ধত একটি ব্রাঙ্ণ-বচনে লিখিত আছে, 
ব্াহ্মণের৷ ছই প্রকার ভাষায় কথোপকথন করেন; দে?তাষ! ও মনুষয-ভাঁষ|। 

্াল্লত্ঘা তমঘী নহন্নি ঘা  ইনালা হা লব লন্ুল্াব্যাল্। 
নিরুক্ত-পরিশিষ্ট-ভাষ্য | ১।৯॥ 

খোঁধ হয়, এই বাহ্ষণ-রটনার সময়ে বান্ধণের বৈদিক ও গ্রচলিত সংস্কৃত 

অগবা গ্রচলিত সংস্কত ও গাকৃত ভাষ। * উভয়ই বাবহার করিতেন ইহাই 

নর্মাচন করা এই ব্চনের উদ্দেন্ত। ইতিপূর্কেই (২৫৮ পু্ঠায় ) অন্থান্ত 

খবাঙ্মণেও অনংস্কত-কথনেব প্রসঙ্গ আছে দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব শেষোক্ত 

কল্পই সব্ধঘতোভাবে সম্ভাবিত বোধ হঘ। যাহা! হউক, ব্রাহ্মণের যে এক 

সময়ে সংস্কত-ভাষী ছিলেন, এই বচনে তাহার সুস্প্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। 

যাইতেছে । তারতবর্ষীয় আর্যাসমাজের যেরূপ অনস্থায় স্ত্রীলোক ও শৃদ্র- 
জাতীয়েরা বেদ-রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে 1, স্থতরাঁং যে অবস্থায় 

অপর সাধারণ সকলেই সংস্কৃততামী $ ছিল, উল্লিখিত ব্রাহ্ষণ-বচনটি তাহার 

সতরকালীন অবস্থার পরিচায়ক । 

প্রমাণানুস।রে জানিতে পার যাইতেছে, পূর্বাকালে মংস্কহই এ প্রদেশে দেশ-ভাষ! ছিল। 
অধুনতন মতা রাদ্্রীয় ভাষ! সংস্কৃত-মূলক। সুতরাং পুর্বকালে উহার মূল-স্বকপ সংস্কৃত তায! 
সেখানেও প্রচলিত ছিল বলতে হয়। অতএব এক সময়ে আর্ধা।বর্ত সম্বলিত বহ্ৃ-বিস্তৃত 
উমি-খগু-নিবাদী কোটি কেটি লোক একরূপ মংস্কৃত ভাষী ছিল ইহ। নিঃসংশয়ে নির্ধারিত 
হইতেছে। উক্জয়িনী, কাশ্মীর, কান্তকুজ প্রভৃতি নানাঞ্কানে বিরচিত নাটক মধ্যে ব্যবহৃত 
মংস্কত মূলক প্রাকৃত ভাষাতে এ সিদ্ধান্তেরই পোষকত| করিতেছে। 

“ ভারতবরাঁপর পণ্ডিতের! সর্বপ্রকার সংস্কিতকেই দেব-ভাষ!। বলিয়। বিশ্বাস করেন। 
তদনুনারে, এস্থলে উল্লিখিত মনুষ্য-ভষ! প্রাকৃত ভাষাই বোধ হয়। 

1 এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত টপজরমণিকাংশেব ৭৩ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় ভাগে 
 প্রকশিত উপক্রমশিক।ংশের ১৪০ পৃষ্ঠ! দেখ। 



৮৪ ভারতবধষায় ডপাপকস্পন্প্রপায়। 

ভোজদেব প্রণীত বলিয়! প্রচলিত সরম্বতীকাভরণ নামক অলঙ্কার:গ্রস্থের 

একটি গ্লোকে লিখিত অ:ছে, 

জংস্বুনল্লাত্বাজব্ম ব্বাজ্ম দালমমামিযা: | 

বাব স্মীঘান্বান্ব্য ঈী ল অজ নলাহিন: ॥ 
সরশ্বতীকঠাভরণ। ২ পরিচ্ছেদ। ১৬ শ্লোক । 

অবনিমণলে প্রথম রাজার রাক্জো কে প্রারুত-ভাষী ছিল? সাহ্সাঙ্কের 

অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের সময়ে কে না সংস্কৃত কহিত ? 

নরম্বতীকষঠাভরণ-রচয়িতা। খুষ্টাবের একাদশ শতাবীর লোক। এককালে 

যে, ছিন্দুঝা সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিত, তাদৃশ অগ্রাচীন সময়ের 

পণ্িতেরাও ইহা বিশ্বাম করিতেন ! 

নাটক-নাটিকায় ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চ শ্রেনীস্থ ব্যক্তি সকলে সংস্কৃত-ভাঁধী এবং 

সত্রীলোক ও নিকষ্ট-শ্রেণীস্থ লোক প্রাক্কত-ভাষী দেখিতে পাওয়া ঘায়। যে সময়ে 
ভারতবর্ষে এঁ শাস্ত্র গ্রবর্থিত হয়, সে সময়ে ভাযা-বিষয়ে জনমমাজের এরূপ 

অবস্থ। বিদ্যমান ছিল ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই মনে করিতে পার! যায় না। 

তখনও উচ্চ শ্রেণীস্থ পুরুষেরা সংস্কৃত ভাষাত্বেই কথোপকথন করিতেন । 

ভারতবর্ষে প্রাক্কৃত-ভাষ। সমুদয় যেমন প্রচলিত হইতে লাগিল) সেই সঙ্গে 

দংস্ৃত-ভাষা কথোপকথন স্থলে অপ্রচলিত হইয়া আমিল। শুদ্রাদি ইতর 
জাতীয়ের] সংস্কৃত-কথনে অসমর্থ হইয়। প্রাককৃতভাষী হইয়া উঠিল, কিন্তু নে 

সময়ে ত্রাক্ষণাঁদি শ্রেষ্ঠ জাতীয়ের! কিয়ংকাল দংস্কৃত ভাষী ছিলেন। রামায়ণের 

কোন কোন স্থলে হিন্দু-সমাঁজের এইরূপ অবস্থার পরিচয় প্রাণ্ত হওয়! যায়। 

ইহাই উপক্র মণিকাংশের ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছ। আমর! তারতবর্ষীয় 

প্রাচীন আর্ধ্যভাষাঁকে বৈদ্দিক সংস্কৃত ও প্রাচীন সংস্কৃত বলিয়। উল্লেথ করি 

বটে, কিন্তু প্রথমে উহার এ নামটি বিদ্যমান ছিল না। সংস্কৃত শবের অর্থ 

পরিস্কৃত। বোধ হয়, 'পাচীন আরধ্য-ভাষ! যে সময়ে পরিদ্কত হইয়। সারসিক 

ধস্কৃতে পরিণত হইতে লাগিল, সেই সময়ে উহার এ নামটি উৎপন্ন হয়। 

রাষায়ণে এই বিষয়ের স্থন্দর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া! থাকে । সংস্কৃত শব্ধ কোন 

স্থলে ভাষার গুণবাঁচক ও কোন স্থলে উহার সংস্জা স্বরূপ উক্ত হইয়াছে! 

বহ্জল' সনবন্মলঘলন্্ অনতষলান্। 
স্াহন্ব: ঘজীমননবান্ধী জনা মনন ॥ 
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৬লঞ্ুন।শক। একী 

রপ্ত ছেতু-সম্পন্ন মদর্থ বিশিষ্ট সংস্কৃত ( অর্থাৎ পরিষ্কৃত) যে সমস্ত বাক্য 

বলিলেন, মামার বাক্যের সহিত তাহার এক আছে। 

নবজ ন' অন্ত স্বহ্যলগনজন্মাস্থিনন্। 
বষন্মুহিলি মমনান্ মস্নান্নাবলা ॥ 

যুদ্ব'কাণ্ড। ১০৪, ২॥ 

ভগবান ত্রন্ধ! হ্ষ্টান্তঃকরণে সংস্কৃত, মধুর, নম, অর্থ-বিশিষ্ট ধন্মসংযুক্ত 

বাক্য বলিলেন। 

শ্রীমান্ জ, মিয়র্ বিবেচনা করেন, এই ছুই স্থলের সংস্কৃত শবের অর্থ 

পরিক্নত ; ভাষা-বিশেষ বলিয়া বোধ হয় না। 

সুন্দর কাণ্ডের ১৮ সর্গের ১৮ শ্লেকে লিখিত আছে, 

বিন বত লা সকনূমান্ নাহুনান্মল: ॥ 
ঘাইিবয প্রা স্বীলা নান্বমঘাঁন্নহ' মলাম্। 
নিষ্তন্নীমলন্কাা হীঘেনানা জনলম্বা ॥ 

হন্দরকাণ্ড। ১৮। ১৮৩১৯ ॥ 

বাকা যেমন সংস্কার-শূন্ত ( অর্থাৎ ব্যাকরণ-ছৃষ্ট) হুইয়। অর্থান্তর প্রাপ্ত 

ইলে, কষ্টে তাহার অর্থ-বোধ হয়, পথন-পু্র হন্মাঁন্ সেই রূপ কষ্টে সীতাকে 

[নিতে পারিলেন। তিনি বেশভূষ-বিবজ্জিত হইয়াও কেবল নিজ তেজঃ- 

ভাবে দীপ্তি পাইতেছিলেন। 

এ স্থলে সংস্কার শব ভাষা-বিশেষের পরিচায়ক ঝ! সংজ্ঞ।-গ্রতিপাক নয়। 

ত্ব শ্রীমান্ বেবের্ ও মিয্র বিবেচন| কৰেন, সংস্কৃত শব যে, ক্রমে ক্রমে 
ত্র কালে সংস্কৃত-ভাষা-বাঁচক হইয়া উঠে, উল্লিখিত সংস্কার শবে তাহাই 
ক্ষিত হইতেছে । কোন স্থলে সংস্কৃত পদ পরিষ্কৃত অর্থে কোন স্থলে সংস্কার 

দ ব্যাকরণ-শুদ্ধি অর্থে এবং অপর কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্ধ ভাঁষা-বিশেষ 
চক অথে প্রযোজিত দেখা যাইতেছে । অতএব তী নামটি ক্রমশঃ থে 
[মি সংক্ত ভাষার সংজ্ঞ| হইয়া উঠিয়াছে, রামায়ণের মধ্যে ধ সকল 
লে তাহারই নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে বোধ হয়। হয়তো উহার কোন কোন 
রচিত হইবার সময়ে মংস্কৃত-ভাষার নাম সংস্ৃত বলিয়! প্রচলিতই হয় নাই। 

কউ ওর 



৮৬ ভারতবষীয় উপাসক-সন্প্রদায়। 

রামায়ণ ও মহাভারত । 

রামাধণ, মহাভারত ও বিশেষতঃ পুরাপ-গ্রচারের সঞিত শিব, বিষুট ও 
তদীয় শক্তিধর উপাসন! প্রচারিত হয়। এই তিন প্রকার গ্রন্থের মধ 

রামায়ণ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বাস্তবিকও তাহাই 

' বোধ হয়। 

প্রথমতঃ। যে সময়ে আদিম রামায়ণ বিরচিত হয়, মেই সময়ে দক্ষিণাঁপথে 

অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ থণ্ড ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রয়াদি আধ্য-জাতীয়দের বাসরশবস্তার 
হয় নাই। তখন উহ! শরণামন্ন ও স্থানে স্থানে অসভ্য অনার্ধ্য লোকে” 

বাস-ভূমি ছিল *। রামায়ণে এ অবণা দ'গুকারণ্য বলিয়। লিখিত আছে। 
দ্বিতীয়তঃ । গ্রন্থের কোন কোন গানে উল্লিখিত আছে, ব্রান্ষণা 

আর্ধা-জাতীয়ের! সে সময়ে সন্ত ভাষায় কথোপকথন করিতেন । অরণ্যকা্ে 

লিখিত আছে, ইবল নামে এক রাঙ্গপ রাছিণ-বূপ ধারণ পূর্বক সংস্কৃত কখ 
কিয়! বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিল্। 

শাহতন্ লগা লিলুন্ন: অহ্জুনন অকুন্। 

সামন্নমবনি নি্ান্ ঘ আ্ান্রনুহিত্য নিসা: ॥ 
অরণাক1ণ। ১১ সর্গ। ৫৬ শ্লোক। 

নির্দয়-স্বভাব ইন্বল ব্রাঙ্গণ-রূপ ধারণ পূর্বক মংস্কৃত কথা কহিয়! শ্রাদ্ধ 

উদ্দেশে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করে। 

হুন্দরকাণ্ডে লিখিত আছে, হনৃমান্ লঙ্কাপুরী প্রবেশ পূর্বক দীতার সহি 

সাক্ষাৎকার বাসনায় ভািতেছেন, 

স্ব ক্লানিননূক্বন নালব্স্ব নিহীমন:। 

নানবস্বীহান্থহিত্ঘানি লান্তুদীনিস্ক সজুনান্॥ 
মনি নান্ নবিষ্মামি ন্িজানিবিন ঘক্জুনাল্। 

হানব্ব লন্মলালা লাঁ ঘীনা লীনা মনিত্যনি ॥ 
স্মনধ্নন অলীজ্ লাবু' নাক্সালহীনন্। 
লষা বান্নবিন্ব আন্কা নান্মগঘলনিন্হিলা ॥ 

স্থন্দরকাণ্ড । ৩* সর্গী। ১৭) ১৮ ও ১৯ শ্রোক। 
শিশীশীশসই 



উপক্রমণিক! | ৮৭ 

আমি ক্ষুপ্রকায়, তাহাতে আবার বানর, তথাচ মন্ত্রযোর শা সংস্কৃত কথ৷ 

কছিব। যদি আমি ছ্বিজগণের স্তায় সংস্কৃত ভাষায় কথ! কই, তাহা হইলে 
দানকী আমাকে রাবণ বিবেচনা! কিয়! ভীত হইবেন । অতএব অপর 

বনুধ্যের গ্থায় অর্থ-সঙ্গত ( সংস্কৃত ) বাঁকা বলাই আমার অবশ্য কর্তব্য, তত্তিন 
মস্ত কোন রূপে ইহাকে সান্তনা করিতে পারিব না। 

খূ, পৃঃ ২৬৩ অবধি ২২৩ পর্য্যন্ত অশোক নামে একটি সুগ্রসিদ্ধ রাজা 
ভ[রতবর্ষের উত্তরথণ্ডে রাজত্ব করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন এবং 

গব্নার, পেশোয়ার, দিলি, গ্রয়াগ, উড়িষ] প্রভৃতি নানাস্থানে আপনার ধর্ম 

যবস্থা৷ ও রাজ্য-শাসন-প্রণাপী সংক্রান্ত কতকগুলি অনুশাসনপত্র খোদ্দিত 

করাইয়া যান। এ পত্রগুলি একরূপ পালি ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত ভাষা 
ফুমশঃ রূপান্তরিত হইয়া এ ভাষাটি উৎপন্ন হয় *। এরূপ ঘটনা কিছু একে- 
ারেই ঘটিতে পারে না! ইহা সম্পন্ন হইতে অনেক কাঁল অতীত হইয়াছিল 
তাহার সন্দেহ নাই । অতএব তাহার সময়ে অর্থাৎ থু, পু, তৃতীয় শতাবীতে 
৪ স্থৃতরাং তাহার পূর্নেও ভাষা প্রচলিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের 
₹খেগকথনে ব্যবহৃত ছিল। রামায়ণে উল্লিখিত সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন- 
ধদঙ্গ হিন্দুসমাজের তদপেক্ষা পুর্বতন অবস্থার পরিচায়ক বলিতে হয়। যদি 
গ্রন্থ রটনার সময়ে পাণি ভাষা প্রচণিত থাকিত, তাহা হইলে হনুমান অপর 
ঘোর স্তায় পালি-ভাষায় কথ! কহিতে কৃতসংকল্প হইলেন এইরূপই লিখিত 
ইত। এই যুক্তি অন্নসারে, আদি রামায়ণ খানি খু, পু, তৃতীয় এবং বোধ 
চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বব-বিরচিত বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে। কত পূর্ব 
চাহ নিশ্চয় কর! সুকঠিন। 

তৃতীয়তঃ। সে সময়ে বৈদিক ভাষ! ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়! সংস্কৃত অর্থাৎ 
|রি্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও সর্ধতোভাঁবে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত 
য়নাই। রামাম্ণের ভাষ! শূদ্রক কাঁপিদাসাঁদির অপেক্ষায় অনেক প্রাটীন। 
ঢাহাতে সারসিক প্রয়োগ-বির্দ্ধ অনেকানেক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। 
্চাৎ উদ্দাহরণ-স্বরূপ কতক গুপি প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠ করিলেই জানিতে 
নর যাইবে। 
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অনেক স্থলে ছন্দের অনুরোধে এবপ অশ্রদ্ধ-পদ-গ্রয়োগ আবশ্তক হইয়াছিল 

[ন ১৯/৩ত পারে, কিন্ত কালিবাসা দর সময়ে কোন বিষয়ের অন্থরোধেই এরূপ 

[বই|ব চলপ-স১ হইতে পারিত ৰা । অতএব, এপ অসারসিক-পদ-বানহার 

85 ভাষার একরূপ পৃর্বাবস্থাব গ ব্রিটায়ক ধপিয়। গ্রাতীয়মান তয়। 
2 লি শশী শশীশশীীটী শশী শিট শপ শা পলা লা এ ৯ শশা লিপ পশপীলিসপীপলত পা োিশীশ্াশিিাস্টিত শি 

ষেদময়ে শাম বালীাক রামারণ দোখয়া যা, গে সময়ে ঝুব্রাপি উহ! সমগ্র মুদ্দিত 
যন।ই। শ্রীমান 'গাধেশিও সমণ্ড রাম'য়প মুদ্রিত করিডে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন, ক্িপ্ত তখন 

হা মমা্ হউয়া উঠে নাই । ভাঙার অনেক পুরে শ্রীরামপুরে প্রীমান কেরি ও মার্শমেন 

ঈ কও ও তৃতীব কাগেবও [কয়দংশ প্রভার করেন, এবং তাহার বিশতি বৎসর পরে 
বিখাত মেন প্ডিত শীমান খেগেল প্রথম দুহ কাণ্ড মাত্র প্রকাশ করিয়া যান। এই 
দমত্ত আম একখানি হন্ত-লিখিত রায় পাঠ করিয়| যা । তাহা হইতে অন্য অগ্ 

ধমযের সহিত সারনিক-প্রয়োগ-বিরুদ্ধ কতকগুলি পদ লিখিয়া রাথি। তাহারই কিয়দংশ 

সবল ঈদ্ধত হইল। এখন আর নানারপ মুদ্রিত পুণ্তকের সহিত এক্য করিয়। দেখিতে 
|| রণাম না। রামায়ণর ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে পাঠ-তদদি নান। বিষয়ের বিভিনত! দৃষ্ট হইয়। 
[কে। অতএব উল্লিখিত পদগুলি ষে সমস্ত গ্লেকের অন্তত, রামারণের পুগ্তক বিশেষে 
হার পাঠিত খবর ৩৭ পর পি ৬ তিশ 4262 



৯০ ভারতবধষীয় উপাঁপক-সম্প্রদায় । 

চতুর্থতঃ। রামায়ণ প্রায় অন্তু্টপ, নামক প্রাচীন সহজ ছনে বিরচিগ্ত। 
উহার তাষ! সরল, রীতি-পুন্ধ এবং সমুচিত খিতক্কি-বিশিষ্ট । উহাতে নৈষধাদি 

আধুনিক সাহিতোর স্।য় দার্থ ছন্দ, কৃত্রিমভাব, উৎকট বর্ণন এবং শব্দ ও আনু 

প্রাসের আড়ম্বর নাই। এই কয় লক্ষণে উহাকে প্রাচীন বলিয়া পরিচয় 

দিতেছে। 

পতঞ্জলি মহাভাযোর মধ্যে রামায়ণের যুদ্ধ কাণ্ডের ১২৮ সর্গের একটি 

শ্লোকার্ধ উনৃচ করিয়াছেন। শ্লোকটি এই, 

নব্যাষ্ী নন মাঘ" ভ্তীকিজ্জী নিলানি লাল্। 
ঘনি জীজন্নলানন্হা লহ" লগ্গনাহতি ॥ 

পাণিনি | ৩। ১। শু৭ স্তরের ভাষ্য। 

পতগ্রলি পাণিনি স্বত্রের তৃনীয় অধ্যায়ের প্রথম গাদের সাতষটি হৃত্রের 

ভাঁষো এই শ্রেমকের শেধাদ্ধ উদ্ধত্ত করিয়াছেন। অতএব তাহার সময়ে অর্থাৎ 

খু, পু, দ্বিতীয় শতান্দীতে বান্সাকি-রামারণের গ্রাচীনতর অংশ বিদ্যমান ছি 

বলিতে হয়। কিন্তু 'একটি কথা আছে। এ 'গ্োকাদ্ধটি একটি গাথা। 

গোরেশিও কর্তৃক প্রকাশিত রামায়ণে উহা! পুরাতন গাথা বলিয়াই উল্লিখিত 

হইয়াছে। 

দীহান্ধী স্বন্র হাগ্রঘ' ভীব্দিজী দনিলানি ল। 
যুদ্ধকাণ্ড। ১১০ সর্গ। ২ শ্লোক। 

অতএব এ গাথাট পুর্ষে প্রচলিত হিল; বান্ম'কি ও পত্তগ্রাল নিজ নিং 

গ্রন্থে স্বতন্ত্র উদ্ধত করিয়া ণইয়াছেন ইহা অসম্ভব নয়। 

রামায়ণের ভাষার 'গ্রাচানত্ব, তন্মধ্যে সংহত কথা-প্রচলনের নিদর্শন 

তাহাতে লিখিত আর্ষা কুলে বাম'শীমা এই কয়েকটি বিষয় পর্যালোচন। করি! 

দেখিলে পুরাণাদি পৃবোলিখিত ভিবিধ গ্রন্থে মধ্যে রামায়ণ সমাধিক গ্রাঠী 

বলিয়। প্রতীয়মান হইয়া উঠে। 

গ্রীক দূত মিগেম্থিনিজ, যে সয় মছারাজ চন্ত্রপ্তপ্তের সভাম্ম আগ 

করেন, মে সমগ্র অথাৎ খু, পূ, চতর্থ শতাব্দীতে মহমরণগমনের প্রথণ পু 

দিজ্ে মগধ দেশ পর্ণান্ত প্রবণ পপ প্রচলিত ছিল। সমগ্র রামারণে এ বিষ 
পর ১১১ পপি পপ তি শপপিসিতাশি 

* কিকিন্ধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র হনুমানের অপশদ-শৃন্ঠ, ব্যাকরণ-শুদ্ধ, বিশুদ্ধ শিষ্টালাগে 
যেরূপ প্রপংস। করেন লিখিত আছে (৩ সর্গ, ২৮৩২ গ্লোক), তাহাও পাঠ করিলে, দে 
সত এ অত আটা বাজ সিগমা পাদ আত জিন লেপ পজৌজান। দ্টাজে জাজ | | 



৬শকঞ্ নাশক | ৪১ 

একটি উদাহরণও দেখিতে পাওয়| যায় না। যদি এ গ্রন্থ-রচনার সময়ে এ 

গ্রথ। বিদ্যমান থাকি ত, তাহ! হইলে দশরথের মুত্যু ঘটনার বিবরপ-স্থলে তাহার 

কোন না কোন মহিষী সহগামিনী বলিয়া বর্ণিত হইতেন *। অতএব এ 

মহাকাবা খু, পৃ, চতুর্থ শতাবীর সমধিক পুর্বে বিরচিতত হয় এ কথা সর্বতে।- 

তাবে বিবেচনা-দিদ্ধ বলিতে পারা যায়। 

ডিয়ন্ ক্রিসদ্টোমস্ খষ্টান্সের প্রথম শতাব্দীর মধ্য ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। 

তাহার লময়ে এইরূপ লিখিত ছিল যে, ভার হবষীয়ের1 হোঁমর্-রুত কাবোর 

অগ্ুবাদ ব| অন্ুকরণ-স্বরূপ মহাকাবা-বিশেষ কীর্তন করিয়া গাকেন। 

*'মান্ লেসেন্ গ্রদশন করিয়াছেন, এই কথাগুলি মিগেস্কিনিজের গ্রন্থ 

হহতে সঙ্কলিত বা অনুবাদিত। হোমর্-প্রণীত ইলিয়ড ও অডিসি কাবোর 

সহিত রামা়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশে সৌসাদৃত্ত আছে 11 পূর্ব কালে 
লোকে রামায়ণ গান ও কীর্তন করিয়া বেড়াইত হহা এ গ্রন্থেহ নুম্প্ট লিখিত 

আছে 1। অতএব তাহার সময়ে অর্থাৎ খ, পৃ, চতুর্থ শতান্দীতে ও তাহার 

পুর্বে এ ছুই সংস্কৃত মহাকাব্যের মুল উপাখ্যান প্রচলিত ছিল বলিয়া 

প্রতীয়মান হয় 8) তবে গ্রাকের! যেমন ছুইটি হিন্দু-দেখতাকে বেকস ও 

হবকিউপ্জি বলিয়। উল্লেখ করেন, সেইরূপ, এগ্সানে এ দুই ভাপতবধীয় মহা- 

কাধাকেও হোমরের অনুকরণ বা অনুবাদ পিয়া কীর্তন করিয়া যান। নতুবা 

হিপৃবা গ্রাকু কাবোর অন্ুবার্দ করিয়! রামায়ণ ও মহাভারত প্রস্তত করিয়াছেন 

এ কথাটি কোন রূপেই যুক্তি-'সদ্ধ নয়। ফপতঃ এ ছুই গ্রীক গ্রস্থকারের 

উল্লিখিত কথাতেও পামায়ণকে খু. পু, চতুর্থ শতাবীর পূর্ব-রচিত পুস্তক বলিয়া 

সাক্ষ্য দান করিতেছে। 

যখন মন্তুনংহিতা-রচনার সময় পর্যন্ত শিব ও বিষ্ণুর মহিম! পরিবদ্ধিত 

* অয্োধাকাগ্ডের ৬৬ সর্গের ১২ প্লেকে লিখিত আছে, কৌশলা। কহিতেছেন, আজি 

আমি স্বামীর এই শরীর আলিঙ্গন বরিধ়| অগ্রি-প্রবেশ করিব । এই কথাটি কৌশল্যার 
প্রবল শোক-বর্ণন হওয়াই সম্ভব । যদি বান্তবিক সহমরণ-শ্চক হইত, তাহ! হইলে, হয়, 
কৌশলার প্রকৃত অনুমরণ-বুত্বান্ত, নয়, সে প্রসঙ্গের সমধিক আন্দোলনের বিষয় বর্ণিত 
ধাকিত। বরং বানর অর্থ।ৎ অনাধ্য বর্বর লোকের মধে) এ প্রথা প্রচলনের হচনা দেখিতে 
গাওবাযায়। (কিক্ষিন্ধ্য। ২১। ১৩--১৬)। 
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1 বালক'গ। ৪ সর্গ। ৮ও২৮ প্লোক। | 



চে ভাবতবধায় ৬শাপক-পাতপ। | 

হয় নাই *, তখন রামায়ণোক্ত পে বিষয়ের. কথা গুণি এ সংহিতা অপেক্ষা 

অগ্রাটীন ইহ! সহজেই শ্ীকার করিতে হয়। রামায়ণে নম্থুর নাম সুপ্পঞ 

লিখিত ও মন্ুসংহিতার শ্রোক প্রায় অবিকল উদ্ধত হইয়াছে। 

স্থমন মন্তনা নীনী স্বীজী ল্লাহিলনন্কান্তী । 

বছৌনী ঘন্মন্জ্ঘল বাঘা নম্বহিন'লমা ॥ 

হাসলিপ্তলহ্ষ্ভাখ জবা মাদালি লালা; । 

নিললা: জমলাঘান্নি ঘন্ন; অ্বদ্দরনিলী অগা ॥ 
হ্গানলান্বাদি লীজান্রা হব ন; দাঘান্ দম্ভত্যন। 
হাজা ল্রঙ্গান্ দাত লভ্নাপ্ানি ব্িক্নিনল্ ॥ 

কিফিদ্ধা। ১৮ ৩০, ৩১ ও ৩২। 

ইহার মধ্যে শেষোক্ত দুইটি বচন মন্তসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ৩১৬ ও 

৩১৮ শ্রোক। 

পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, রামাধণের প্রাচীনতর ভাঁগে বৈদিক ধর্মই প্রধান 

ও প্রচলিত ধর্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্শের নিদর্শন 

অতীব বিরল । শ্রীমান্ লেসেন উবার গ্রাচীনতর ভাগ 'বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারের 

পূর্বতন বণিক বিবেচনা ককিয়াছেন। যদিও উহার অশ্ব্ত শিয় পাখি 

বচনে বুদ্ধ'দেবের প্রদঙ্গ আছে, কন্ধু দেটি প্রক্ষিপ্ত বচন বোধ হয়। 

অগ্ানি শ্রী; ঘ নঘান্তি নুদ্বক্কাঘান' লাহ্বি্লল নিভি । 
অযোধ্যাকাণ্ড। ১০৯ সর্গ। ৩৪ শ্লোক। 

চোর যেরূপ, বুদ্ধও সেইরূপ, নাস্তিককেও সেইরূপ জানিও। 

যদি এই ব্চন আদিম বামায়ণের অন্তর্গত হয়। তাহা হইলে ত্র গ্র 

খৃষ্টানদের ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতান্দীর অপেক্ষার অপ্রাচীন হইয়া পড়ে। কিছ 

ইয়ুরোপীয় প্রধান প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এ ব্চনটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়। বিবেচনা 

করিয়াছেন। 

শান্ত্রকারদের মতে অগ্রে রাম, পশ্চাঙ বুদ্ধাবতার। অন্তএব গ্রস্থক।। 

সেই রামের উক্জির মধ্যে বুদ্ধের নাম সন্নিবেশিত করিবেন ইহা কোন রূগেং 

সঙ্গত ও সম্ভব নয়। জাবালি রামচন্জ্রকে চার্ববাক-মত উপদেশ দেন। তাহা? 



উপক্রমণিক। ৯৩ 

্রহাত্তর-্থলে বুদ্ধের প্রতি বিদ্বেষ-স্চক বাক্য প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন 
দেখিতে পাওয়। যায় না। অতএব এঁবচনটি প্রক্ষিপ্ত হওয়াই সম্ভব * | 

আদম রামায়ণ :নমধিক প্রাচীন হইলেও অপরাপর অনেক. সংস্কৃত গ্রন্থের 

্াক্স, ইহাতেও উল্লিখিতরূপ নৃত্তন নৃতন$খচন গ্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার সন্দেহ 

নাই 1: এই জন, এই মহাকাব্যের ভিন্ন; ভিন্ন পুস্তকে ভূরি ভূরি পাঠে 
২২৯ এ শাশ সপশ শশী” +777777 তিশা শি টা শী িশা শট পাপ পপর পক অলপ 

* স্থলান্তরের শ্লেফক-বিশেষও বৌদ্ধ-ধর্ম-প্রচরের পরিচায়ক বোধ হইতে পারে। আদ 

ক1ণের চতুর্দশ সের দ্বাদশ শ্লাকে শ্রমণ শব্ষ আছে। এ শব্দের অর্থ বৌদ্ধ সন্য।সী। 

স্সাক্সত্থা লুজন লিন্য' লাঘবন্লম্ব মুক্সন। 

নানা শুক্সন ভাদি খ্লজাষন মনন । 

বাহ্গণ, শূত্র, তপন্থী ও শ্রমণগণে নিরম্তর ভোলন করিতে লাগিল। 

কিন্ত রামানুজ এই শ্রমণ শব্দ বিকল দন্নযাসিমাত্র-বাচকবলিয়। ব্যাথ্য। করিয়াছেন। 

মন্থা স্বলব্যনহু' ব্বন্মামুযদন্তঘব্যন্। 

বাল, ১৪, ১২ শ্লে!কের টাকা। 

1 রাঁময়ণে যে মধ্যে মধ্যে নুন নূতন শ্লেক ও সর্গ-বিশেষ সন্নিবেশিত হইয়াছে এটি 

একটি প্রসিদ্ধ প্রথ।। টীকাকারেরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন ও অনেকানেক বচন ও কোন 

কোন সগ প্রক্ষিপ্ত বলিয়। অঙ্গীকার করিয়! গিয়ছেন। ষেমন আরণা, ৫স, ২৩7 ৩১স, ৩৩ ও 

৩১, কিকিন্ধা।, ৫৮দ, ২৪ ও ২৫; ধন্দর, ১ন,৯৭ ও ৯৮; ২৪স, ৪২ ২৭স, ২০) ২৭স, ৩১ 

ও ৩২, ৫৭ন, ৯) ৫২ন, ১৮ ও ১৯ ইত্যাদি । রামচান্দ্রের অলৌকিক অথবা দেব সদৃশ-গ- 

বপম্মক কতকগুলি শ্লোক ও তদ্দিশিষ্ট কয়েকটি সর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়। উহার টাকাকার 
তাহার ব্যাখা। করেন নাই। 

বন্ণনন্ত ছনদা জীজালা অন্বলা ঘ্বমাযাজ সঘিমলান্ লন দলাবানূলা: ক্সনঘৰ 

ঘবা: লননাহিলিঘ্ীর্থল ন্ত ল ল্যান্ত্যানা: | 

আবণ।কাও।। ৩১ সর্গের ৩৩ ও ৩৪ ক্লেকের রামানুর-কৃত টীক। (১)। 
বন্ততঃ এই সমস্ত প্লেক ও তদ্বিশিষট নর্গ সমুদায় গ্রক্ষিপ্ত। অতএব সে সমস্ত প্রামাণিক 

শঃ। এই হেতু তীর্থ ও কতকা'দি পণ্ডিতেরা তাহা ব্যাখ। করেন নাই। 
রামায়ণের পুস্তক-বিশেষে যে নূতন নৃতনপ্লোক রচিত হইয়া! প্রক্ষিপ্ত হইছে, ইহাও 

টাক(কারেরা স্থানে স্থানে স্বীকার করিরা গিয়াছেন। 

পা পপ পপ, পপ পপ পা পাপী 

(১) রামানুজ্জ যে প্রকার রামার়ণের চীক1 করেন, এই প্রবন্ধ উ গ্রম-সন্ত্জীয গ্রামগ 



৯৪ ্ ভারতবষীয় উপ্ধসক সম্প্রদায়। 

ও মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া*যায়। এক দেশ-প্রচলিত রাঁমায়ণের সহিত 

অন্য দেশ-প্রচলিত রামায়ণের সর্বভোভাবে :ক্য নাই। গৌড়ীয় রামায়ণের 

সহিত পশ্চিম-দেশীয় রামায়ণের এবং এ উভয়ের সছিত দক্ষিণ-দেশীয় রামায়- 

পের বিশেষ রূপ খিভিনতা দুষ্ট হইয়া থাকে । কেবল এই তিন প্রকার নয়, 
পাঠ-ভেদ ও শ্রোকভেখাদি বশঠ: ব্হতর প্রকার রামায়ণ উৎপন্ন হইয়। পড়ি- 

য়াছে। এন গ্রন্থ এখন যেন্ধপ দেখিতে পাওয়া! যায়, সহন্ত্র বা ছুই সহত্র বদর 

পূর্ব্বে অবিকল সেইবাপ ছিল এমন বলিতে পারা যার না। 

প্রীমান্ বেধেধ তাহার রামায়ণ-বিষয়ুক প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছেন, কবি. 

রামায়ণ প্রাচীন বানা(ক-রাঁমায়ণের অনুবাদ নয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের 

তামিল, তেলগু কাট, মলয়ল, গ্রতৃতি ভাষায় খালবামায়ণ, সংএহ রামায়ণ 

ও গ্রসন্ন-ঝামায়ণ নামে কতকগুলি রাযোপাখ্যান 'প্রচলি্০ আছে। কোন 

থানি ৭ সর্গ কোন খানি ২১ সর্গ ও কোন খানি ১০৬ শ্লোক মাত্রে সম্পূর্ণ। 

কবিরামায়ণও সেইকপ একখানি রামোপাখ্যান মাত্র 1010. 010 [২217080203 

ট% 1). 4১107600৮ ৮৬০১০ 00512060001). 016 001121) 109 106 
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কতকঞ্গনি হিন্দু ভারতধর্ষ পরিত্যাগ পৃর্বক যব ও বাণিদ্বীপে গিয 

অধিবাদ ফকেন। বালদবীপে হিন্দুধাম ও তিন্দুশান্থ অগ্ঠাপি বিদ্যমান 

রহিয়াছে 11 তথায় কবি-ভাবায় বিরচিত এক থানি রামায়ণ আছে। ভারত, 

বর্ষের বান্াকি রামায়ণ মেজপ কাগাণি খিভাগে বিভক্ক, বালিদ্বীপের বালীৰি 

চে - শপ ৯ ডি, এ শত ০৩ শী শিশীশীশশীশিশীশাশিট শাদা পপি পপ পিপাসা তি 

আন লগ ঘ্বাজ্ত লুনললিষ্থানুঘী অত্তন: স্্ীক্ধা বালানুসঘল্সহামনদ্বঈঘ্ ভর্ঘল 7 

চন্বিদা কুনি জ্ধনজাহ্যীওল্য স্। 

ইন্দর কাও্ড। ২৭ দর্গের ২৮ শ্লোকের রাঁসানুজ-কৃত টীকা । 

ইহার মধো 'সাশং ভূবনং' ইত্য।দি বনংখ্যক শ্রে!ক রামানুজ সম্পরদ্দায়ীদের পুস্তকে | 
হইয়াথ।কে । কতকাদ ও অন্ত অন্ধ পিতের মনে, সে সমূদায়ই প্রক্ষিপ্ত। 

* যব অথ।ত ষণ্দীপ এই শ'মট মংস্কভানুযায়ী। গ্রীক শ্রন্থকার টলেমি গ্রীক ভাষা 

খ্ী দ্বীপের নাম যেবপ লিখয়া গিধাছেন, তাহারও অথ অবিকল ষবদ্বীপ। তিনি থ্টাৰো 

দ্বি্ীয় শতাবীর প্রথমাদ্ধে বিদামান ছিলেন। অতএব হিন্দুর। তাহার পূর্বের তর দ্বীপে গা 
করাতে, উহার এ নামটি প্রচলিঙ হইয়।ছে বোধ হ্য। রামায়ণেও যবদ্ধবীপের প্রসঙ্গ আছে 

(কিক্কিন্ধা কাণ্ড । ৪০ (৩০ |) অতএব হিন্দুর] তথায় গমন করিবার পরে এ নাঙ্গটি তাহা 
সন্নিবেশিত হয় বলিতে হুইবে। 

8 এ এল আআ তত লা ১ ও আজ্সস_ সিসি যাজীন ৩ _: ৯৬ পায়! 12। 



তলঞনস।শঞক। 1 ১ 

রাঁমাযুণ সেরূপ নয়। তাহাতে ক্রমাগত সমগ্র পুস্তক একত্র বর্ণন| করিয়| 

কয়েকটি সর্ে বিভাগ কর! হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড উহার সহিত সংযোলিত নাত । 

কাণ্ড থানি বাল্ীকি-কুত একথানি স্বতন্ত্র পুস্তক বলিয়া পচলিত সমানে 

খাঁলকাণ্ডের অন্তর্গত গঙ্গাবতরণ ও সাগর-বংশ্*পর্ণন প্রভৃতি অনেকানেক 

উপাধ্যানও বালিদ্বীপের রামায়ণে সন্নিবেশিত নাই *। যে সময়ে ছিন্টুরা এ 

প্রাচীন গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া যণদ্ীপে গমন করেন, দে সময়ে ভারতবষীন় রামাযণের 

রূপ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল এই কথ। ব্যতিরেকে আরক্ বলিতে পারা 

যায়? উত্তরকাণও্ড সে সমস্ব/পব্যস্ত উহার অঞ্গিবেশিত হয় নাই । এ কা 

অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বোধ হয়। টাঞাকারেরাও উর অন্তর্গত অনেক গুলি 

প্লাক গ্রক্গিপ্ত বপিয়া তাহার উর! করেন নাই । 
হিন্দুরা অগ্রে যবন্বীপে, পশ্চাৎ বাপিদ্বীপে গিয়া বাস করেন। চীন-দেশী় 

টীর্ঘ-যাত্রী ফাহিয়ন্ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ পৃন্বক খুষ্টান্দের পঞ্চম শতাববীর 

পারস্তে এ যবদ্ীপে গিয়া উপাস্থত হন এবং তথায় হিনু্পশ্ম প্রবল ও হিন্দু- 

দগকেই গ্রাভৃতি দেখিতে পান 1 যদি তাহারা প্রথমেই অগ্তান্ত শাস্ত্রের 

হত এ মহাকাব্যও সঙ্গে লইয়া থাকেন, তাহা হইন্ধে সে সময় অর্থাৎ খৃষ্টানদের 

ঞ্চম শতাব্দীর কিযুৎকাল পূর্বে এ মহাকাব্যের উল্লিথত রূপ অবস্থ! ছিল 

(নিতে হুহবে। 

রাঁমায়ণের স্থানে স্থানে ফপিত-স্োতিষ সংক্রান্ত বহুতর শব; এবং 

চন্মধো রাম, লক্ষণ, তরহাদির জন্ম-বিবরণে মীন ককটাি রাশির, নামও 

দাথতে পাওয়া যায় খ। পশ্চাঁৎ দৃ্ হইবে, হিন্দুরা গ্রীকৃদের নিকট জ্যোতিষ- 

গানের অন্তর্গত বাশিচক্রাদি নানা বিষয় [শক্ষা করেন। গ্রাকেরা খু, পুঃ 

পথম শশার্ধীতে এ রাশচক্রের বিষয় সম্পূণ রূপ অবগত হন। অতএব 

রামারণের প্র স্থণটি এ দমণ্ের পরে বিরচিত বণিয়া সংঞ্জেহ স্বীকার কাঁরতে 

হ্য়। 
--াাশীশািশি্ীশীশী পাশপাশি শপ শিস 

ক 110৩ [০02] 01 (1১০ 1101817 , 4১01)01)6170) 11607৪£9 1849, 

00, 13 & 132. 

1)9 [187701805 01178 [01917) 1848, 1). 358, 359 & 363. 

[বালক । ৭১স,২৪। অধোধ্যা) ৪স,২১ ১৫ ন,৩ ও ৮০স, ১৭। আরণ)। 

৮৮, ১৩ ইত্যাদ্ি। | 



রামায়ণের বালকাণ্ডের ১৮ মর্গে কয়েকটি রাশির উল্লেখ আছে। হিন্দুরা 

গ্রীক্দিগের নিকট রাশিচক্রের বিষয় শিক্ষ। করেন এই বিবেচন! করিয়া শ্ীমান, 

বেবের্ দেই অংশ খু, পৃ. প্রথম শঙাব্দীর উত্তর কালে বিরচত বলিয়! বিবেচনা 

কারয়াছেন *| কিন্তু শ্রীমান্ লেনদেনের অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্বীয়ের। 

কেলডিয়1+ দেশীয় জোতিব্িদদিগ্রের নিকট এ বিষ শিক্ষ/ করেন। তিনি 
বলেন, হিন্দুরা তাদ্বশ সেষেটিক্ £ জাতি-বিশেষষেই যখন বলিয়! জানিত। 

কিন্তু শ্রীমান্ বেবের্ এই কথা বণিয়। প্রত্যুত্তর দেন যে, উক্ত অভিপ্রায়ের 

কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। এলেগ্জেওরের ভারতবর্ষ-আক্রমণের পর ধিন্দুর! 

গ্রীকৃদ্দিগকে সবিশেষ অবগত হয়। প্রিয়দশশীর খোদিতলিপি তাহার প্রতাক্ষ 

গ্রমাণ রহিয়াছে । হিন্দুর! গ্রীকৃ্দিগের নিকট জ্যোতিষ সংক্রান্ত নানাবিষ॥ 

শিক্ষা করে, হিন্দু শান্ত্রেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়। তাহারা যে, 

কেলডিয়া-দেশীয় প্ডিতগণের সন্রিধানে এ শান্ত্ের জান পাভ করে ইহার স্গই্ 

প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায় নাই। এ মতের অনুকূল পক্ষীয়ের৷ উহার 

প্রতিপোষক ব্চনাদি উদ্ধত করুন তখন বিবেচনা কর1 যাইবে গ। হিন্দুর! 

প্রথমে গ্রীকৃদিগকে যবন বপিয়া জানিত না এই বিষয় প্রতিপাদনার্থ রাজেন্ত্ 

লাল বাবু একটি স্থদীর্ঘ প্রবন্ধ বচনা করেন $ বেখের্ সাহেব তাহাতেও 

অবজ্ঞ। ও উপহাস-প্রকাশ করিয়াছেন **। 
পেশ শপ ০7৮৮ ৯৮-77-7222 শ্শ্গীশ্পীশ্শীশীীশ্াাশীশী লু শিট শশা 

কক উপক্রমণিকার ৯৫ পৃষ্ঠ! দেখ। 
+ পারদীক উপমাগরের উত্তর দিকে বাবিরুষ অর্থৎ ত্রেবিলন্ দেশ (১) ছিল। 

তাহারই অগ্ত নাম কেলডিয়।। এখন তাহাকে ইরাক আর্ব কনে। খ, পৃঃ ৬৮০ 

অবে এমিরিযা-দেশীয়েরা তাহা অধিকার করে। কিছু কাল পরে সেই দেশ আবার 

পারসীকদিগের অধিক রস্থ হয়। পরে গ্রীক সম্রাট ৫ঞগজেওর্ দিগ্বিজ্য়ে যাত্রা করিয়া 

তাহ! জয় করিয়। লন । পূর্ববক।লে কেল(ডয়াতে জে)তার্বদ|র সবশেষ চর্চা ও সমধিক 

প্রাছুর্ভাৰ হয়। হ্ুগ্রপিদ্ধ গ্রীক জেযোতিব্বর্বিদ টলেমির গ্রন্থে এ দেশীয পগ্িতগণের কৃত কয়ে 
কটি গ্রহণ গণন।র বিবরণ আছে? খু, পৃ, ৭২০ অর্ধে তাহার একটি সংঘটিত হয়। এপেগ- 

জেওর্ তাহদ্রের কত ১৯০৩ বৎসরের গ্রহণ গ্রণন। সংগ্রহ করেন এইরূপ লিখিত আছে। 

তাহ। কতদূর প্রামাণিক বালতে পার। ঘায় ন।। 
| এসিরিয়া, কেলভিয়|, বেবিলন্, সিরিষা, ফিনিশিয়া, আরব, ইধিওপিয়| এই মমন্ত 

দেশীয় লোক এবং গ্িভদির। সেমেটিক জাত বলিয়। উল্লিখিত হয়। 
থর 1100121. /17010119155 1875, [9,244 204 1919. 246-279. 
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কক ১০625 11150175 91 1109121) 1,112180010) [878১ 1). 220, 

(১) ইহার উত্তর সীমা ইউক্রেটিজ নদী ও মদ অর্থাৎ মীডিমা-দেপীয় দীর্ঘ প।টীর, পর্ব 
সীম টাই খ্রিন্ নদী, দক্ষিণ দীষা পারসীক উপসাগর এবং পশ্চিমনীম। আরব-দেশীয় মরতৃমি। 



উপরু,মাণকা । ৯ 

উর মহাকাব্যের কোন কোন স্থলে শক যবনাদির প্রসঙ্গ 'আছে । 

যবন অর্থাৎ গ্রীক জাতীয়ের! খু, পু; চতুর্থ শতাবীতে সৈগ্ ভারতবর্ষে আগ- 
মন করে এবং পরে খু. পু, তৃতীয় শতাবীর মধাভাগে বাহিনকরাঞ্য স্থাগুন 

করিয়া ভারতবর্ষেরও অন্তর্গত কয়েক গ্রদেশের অধিকারী হয়। শর্জাট 

গ্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতীয় লোকে থুষ্টান্বের কিছুকাল পূর্ব হইতে 
৫ম অগবা ষষ্ট শতাব্দী পর্য্যস্ত পিন্কুনদের পশ্চিমশাগ অধিকার করিয়। থাকে । 

ইহাতেই ভারতবষীয়ের এ সমস্ত জাতির বিশেষ পরিচন্ প্রাপ্ত হন ।. আত- 

এব এ সমস্ত ঘটনার ুত্রপাত হইখার পর কোন সময়ে উ:ল্লধিত গ্রস্থের-ধ 

নকল স্থূল রচিত হওয়! র্বতো ভাবে সম্ভব । 

তিন্ন ভিন্ন স্থানের ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রামায়ণে পরম্পর এত ইত্তর 

পিশেষ দেখিতে পাওয়া বায় যে, মধ্য মধ্যে নৃ্ঠন নূতন নান! বিষয় বিক্চিত 
ও সংযোজিত হইয়! আসিয়।ছে ইহা বিশ্বাস না করিয়| থাক যায় না। উত্ত- 

কলোত্তর এত বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ষে, কোন প্রকার প্রচলিত রামায়ণ অধ্- 
যন করিয়! আদিম রামায়ণের £ তাৎপর্যযার্থ নিরূপণ করা সহজ বর্ম নয়। 
রামচন্দ্রকে খিষুর-অবতার বলিয়! প্রতিপন্ন কর! প্রচলিত রামায়ণের প্রধান 

উদ্দেস্ত বোধ হয়, কিন্তু প্রথমে উহ্ভার সেরূপ উদ্দেশ্ত ছিল এরূপ বলিতে পার! 
ধায় না। রাজা দশরথ পুভ্র-কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত হন 
ও তদর্থ খবাশূঙ্গকে আনয়ন পূর্বাক বরণ করেন। এষজ্ঞ সম্পন্ন হইল) 

"৮ ৮ শীশীিস্পীর্শীলি স্পা শ শপ পাপ াশাশ্পি পিটিশ ৯ ৯১ শি াশাীশীাশী শিট সা শাশাীপিশীশী শিপ পিপাসা 

* বালকাও। ৫৪স, ২১ ও ২৪ এবং ৫৫ল, ৩) কিন্বিদ্ধা।। ৪৩স, ১২। ৃ 
এই উতর স্থলে শক ধবনাদির সহহত কাঙ্থে'জদিগের নাম উল্লিখিত আছে। তাহার 

ঠবতবর্মের পশ্চিমোত্তরাংশের সংক্কুততাষী জাতি-বিশেষ ছিল (১)। অদাপি হিন্দুকুশ পর্বধতে 
*াংমাজি, কামতোজ, কামোগ্জ প্রভৃতি নামে কতকগুলি জ।তির অধিবাস আছে। তাহ।দেরও 
মা মংস্কত'মূলক । অতএব বন ও শক শব্চে বাহ্লিক দেশ গ্রীক ও ভ।রতবর্য-আব্রমণ. 
“রী জাতি বুঝিতে হইবে 

1 এই পুস্তকের জন্তগত শৈব-মন্প্রদায়ের » পৃঠ1 দেখ। 
। প্রক্কিপ্ত অংশ্গি সংব্|জিত হইবার পূর্বে রামায়ণ যেরূপ অবস্থাপন্ ছিল, এ ধ্রাবদ্ধে 

' ১।ই আদিম রামায়ণ বলিছ। উলিখিত কুইয়াছে। ৃ সি :222555554825৬5824০4৯১, 
। 

(১) এই পুত্তকের প্রথম তাপে প্রকাশিত উপত্রমণিকাহশর ৯ প$এ দেখ । 



৯৮ স্তারতবর্ষীয় উপাসক-সপ্প্রদায়। 

ব্রাঙ্গণগণ অপর্যাপ্ধ ধন প্রাপ্ত হইয়া গ্রস্থান করিগেন : বজ্জের ফল-প্রত্যাশ৷ 

ব্যতিরেকে আর কিছুই বণনা করিবার প্রয়োজন রছিল ন1। শাস্ত্রের মত 

যথাবিধানে সম্পন্ন এক্সপ সর্বাঞগ-মুন্দর অশ্বমেধের ফল অবহই উৎপন্ন হয়। 

এ যগ্ত সম্পন্ন হইতে না হইতেই এবং নিমন্দ্িত ব্যক্তিগণ গৃহ-প্রত্যাগমন না 

করিতে করিতেই, মহারাজ গ্র যজ্জের ফলাফল প্রতীক্ষ। না করিয়াই এ মহ. 

ধিকে পুজ-লাভা৫থ পুনরায় পুজেষ্টি ধাগে ব্রতী করেন । এই উপলক্ষে দেবগণ 

-ভগবান বিষুটকে রাবণ-খিনাশার্থ দেছ পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন, এবং 

তদমুলাঝে তিনি রাজমহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তৃমগুদে 

অবতীর্ণ হন । 

বিশেষ হেতু নির্দেশ ও কোন অভিনব ওয়েজন উত্থাপন বাতিরেকে & 

শেষোক্ত পুত্রেষ্টি যাগের বিবরণটি সহসা আরব্ধ হইয়াছে। উহা পরিত্যাগ 

করিলে রামোপাধ্যানের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না। বাঁলকাগ্ডের চতুর 

সর্গে অশ্থমেধ-বিবরণ এবং অষ্টাৰশ সর্গের প্রথমে অশ্বমেধ-ভঙ্গের পব দেবগণের 

শ্ব হব ভাগ গ্রহণ পূর্বক স্র্গারোহণ, রাজ! দশরথ ও রাজমন্ছিষী্দের পুর. 

প্রবেশ ও নিম্্রিত নৃপতিগণের স্বদেশ-প্রত্যাগমন-বৃত্তাস্ত লিখিত হুইয়াছে। 

মধাস্থলে অর্থাৎ ১৫, ১৬ ও ১৭ সর্গে পুজেইি যাগ, বিষ।বতরণ ও দেবগণ 

কর্তৃক বানর-সৈন্ঠ উৎপাদনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এ শেষোক্ত তিন? 

সর্গ না থাকিলে, কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় না, বরং সুলঙ্গতই হয়্। যদ্দি রামকে 

বিষ বতার বলিয়া প্রতিপন্ন কর! আদিম রামায়ণের উদদেস্ত থাকিত, তাং 

হইলে পূর্বেই অর্থাৎ অশ্বমেধ-বর্ণনা-স্থলেই এ কথার সুচনা করা হইত । 

এই সমস্ত পধাছলোচনা করিয়! দেখিলে, বাঁমলক্ষ্রণাঁদিকে বিষুঅবতার 

বপিয় প্রচার করিবার উদ্দেশে, উত্তরকালে কোন ব্যক্তি রামায়ণের এর অ'শ' 

গাল তাহাতে সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এইটি প্রতীয়মান. হইয়া উঠে । 

রাম আপনাকে দশরথ পুল প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়াই জানিতেন। যুদ্ধ 

কাণ্ডের ১১৯শ সর্গে পিখিত আছে, তিনি যে স্বয়ং পূর্ণবহ্ম ভগবান্ এ কথা 

ব্রহ্মা তাহাকে অবগত করেন । প্রশ্থলে রামচন্দ্র যার পর নাই ঈশ্বরোচিঃ 

ভূরি ভূরি বিশেষণে বিশেধিত হইয়াছেন। তাহাকে বিধু। ও সীতাকে বর্গ 

বলিয়া গ্রুতিপন্ন করাই উহার উদ্দেশ্ত | উহ পাঠ করিয়া দেখিলে বোথ হা 

এ সর্গটি রচিত হইবার পুর্বে পৌরাণিক দেব-মগডলী কর্পন! একরূপ নপা! 

হইরা ঘার। রামায়ণের এ অংশটিও গ্রক্ষিত ন। হইয়া যা না। উহা 



উপগ্রেমণিক| | চু 

মধ ₹ষ্জের নামোল্লেখ থাকাতে *, এ অভিপ্রায়টি অর্বতে ভাবে সগ্রমাণ 

৫ইতেছে। রামচন্দ্রের সর্বত্র প্রাকৃত মনুষ্যের সায় বাবহার বর্ণন! দেখিয়া, 

কোন ভক্তিম!ন্ বাকি রামায়ণের মধ্যে উহ! লন্সিবেশিত করিয়াছেন বোধ হয়। 
স্থবিচক্ষণ পণ্ডিত শিরোমণি শ্রীমান্ লেসেন্ বিবেচনা করিয়াছেন, রামায়ণ 

ও মহাভারতের ষে যেস্থলে রাম ও কুচ বিষণ বতার বলিয়! বর্ণিত হইয়াছেন 
সেই সমুদায় সবল এরূপ অসন্বন্ধ ও মুল উপাধ্যান কীর্ডন বিষয়ে এরূপ অন।. 

ধত্যক ঘে, সেই সমুদায় অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন মনে না করিয়া থাকা যায় ন। 

মই অংশগুণি আদিম রামায়ণাদির অন্তর্গত ছিল না) এ ছুইটি বীর পুরুষের 
দশ্বরত্ব-সংস্থাপন-উদ্দেশে পশ্চাৎ প্রক্ষিণ্ড হইয়াছে । শ্রীমান্ শ্লেগেল বারংবার 

খাঁলয়াছেন, যে নকল বচনে রা মবিষ্ণ বতার বলিক্! উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা 

পরত্যাগ করিলে, রামোপাখানের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না পুবের 
[শখিত হইয়াছে মন্ুসংহিতায় রাম কষের নাম-গন্ধও নাই । অতএব রামায়গ 
ও মহাভারতে রাম, কৃষ্ণ, পরণুরামাদির যে এঁশী শক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহ! 
মগূমংহিতা-সঙ্কলনের পর কল্লিত হইয়াছে বোধ হয়। 

বৌদ্ধদের দশরখ জাতকের অন্তর্গত রামোপাখ্যান বাল্সীকি রামায়ণ 
অপেঞ্গ! প্রাচীন, রামারণোক্ত রাম-রাবণের যুদ্ধ বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরস্পর 
বিরোধ-বিজ্ঞাপক, রাম ও কৃষিঝাধ্য-প্রব্তক বলরাম একই ব্যক্তির নাম, 
রাবণ কতৃক সীতাহরণ ও রাম-রাবণের যুদ্ধ-ব্যাপার গ্রীন্ দেশীয় হোমর-কৃত 
হাণয়ড, কাব্যের অন্তর্গত হেলেন্হরণ ও ট.য়-সংগ্রামের অন্থকরণ, বর্তমান 
প্রচলিত রামায়ণ খুষ্টান্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর উত্তরকালীন গ্রন্থ, শ্রীমান্ [লেসেন্ 
পঠা্ষরে মান বেবেরের এই সমস্ত ইিঠিরাজির। প্রতিবাদ করিয়াছেন।__ 

রাঃ ধীর মিরা নন: দজাদঘি: | 
যুদ্ধকাণ্ড ১১৯ সগ। 

সতা লী এবং তুমি বিষু, দেব-কৃষণ ও প্রজাপতি । 
(ইন্দুশাস্ত্বের মতে, রামের অনেক কাল পরে কৃষ জন্ম গ্রহণ করেন। অত্তএব এন্বলে 

নায় প্রনঙ্গ এমন অসঙ্গত যে, টাকাক।র & শকেব অর্থ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্যাথ্য। করিয়।ছেন। 
11595567015 [10121 £চ)0001065, ৬০1 1, 190. 488 2170 489 

00160 2000 (81051216011. [10117 €)7117021 52705010165) 
21, 1863, 00. 142 200 143. 
1 ৮৮6০৫৪ 1115077 01[10101 [70614106) 1878) 01১, 1929 

8:5৭ 

রঃ 



9৩ ও ভারতবধার ভপালক-লম্পদায় ৷ 

72701, [53367 00) ৬/6০০:,৪ 01536769610) 07 005 [81785218 

41290318650 [01 006 0621%00% 1. [10117 06 1801210 &)৮ণঘ- 

21 107 5874) 10. 192 27 7953. 

রামায়ণ-সংক্রান্ত বতকিঞ্চিৎ যাহ লিখিত হইল, সমস্ত পর্যালোচন। কবিয়া 

দেখিলে, এই রূপ প্রতীতি ন্মিতে পারে যে রামোপাখ্যানটি একটি কু প্রাচীন 
উপাথ্যান; তাহাতে পুন: পুনঃ নানালোক কর্তৃক নানাবিধ বিষয় সংযোজিত 

হইয়া নানারূপ প্রচলিত রামায়ণ প্রস্তৃত হহয়াছে। * 
৯৭ 4২ সপ শাশীপীশীশী শি ০০ পাশা শীত শিট শক শিশি শট টি সপ পাশ 

* প্মমান্ বেবের রামায়ণ কাব্যখানি দক্ষণ।পথে আর্ধ-সভ্যঠা ও বিশেষতঃ কৃষিজান 

বিস্তার বিষয়ক একটি ঝপক মত বলিয় গ্রক্।শ করিয়াছেন। তাহার মতে সীত। বাকি, 

বিশেষের নাম নমল. সীতা হল পদ্ধতি এবং রাম হলধর বলরাম 1115197) 01 1170181. 1.1. 

[91006 1878 [. 7192. তিনি ও হুইলনু প্রতি কোন কোন ইটরে।পীয় পণ্ডিত রামায়ণ. 

রচনার বিষষে অনেকানেক অশতপুর্ব বা অপ্রচলিত অভিপ্রায় গ্রকাশ ক'রয়।ছেন। 

কেহ খলেন, বল্মীকি রামায়ণ বৌদ্ধদিগের দশরথনা। তক (১) নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত বা 
তগবলঘ্ম পূর্বক বিরচিত। কেহ বা কহেন, রামোপাধ্যানটি হিন্দু ও সিংহলস্থ বৌদ্ধদিগে। 

গরম্পর বিবাদ-বিসম্বাদেই বিজ্ঞাপক রূপকবিশেষ। কেছ বা লিখেন, এ প্রস্থ তে.মর, 

কৃত গ্রীক কাবোরই অনুকরপ। কিন্তু অনেকে এ সমপ্ত অতি প্রায় উপযুক্ত যুক্তি মুলক বলয় 

বিবেচন! করেন ন।; প্রত্যুত, একেবারেই অস্বীকার করিয়া থখকেন। 

_ বেদ-শান্ত্রেও এক মীতার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ভৈতিরীয় ব্রাহ্মণ (২) লিখিত 

আছে, সীতা সবিতার অর্থাৎ প্রজাপতির কণ্ঠ! ; চন্দ্রের প্রাত তাহ।র প্রণর-সঞ্চার হয়; 

এ দিকে চন্ত্র শ্রদ্ধাকে ভাল বাসেন। ইহাতে সীত। প্রঙ্জপাত্ত-দমীপে গমন কারা 

আপনার মনস্কামনী অবগত করিলেন এবং প্রজাপতি মন্ত্র পাঠ কার়য়। গন্ধদ্রবা বিশেষ দা 

ত'হ।র অঙ্গরগ করম !দলেন। আঅনগুর তিনি চক্ত্র-সানধানে উপস্থিত হইলে, চত্ত্র ত|হা। 

গতি অনুগক হৃইলেন। 

ঘীনা ঘানিনী নীল খালাল ঘবন্ধন। সত্তা ঘ জপ। 

** আত্াত্ব অরাল। ভ্্ীকীহ্ঘীনান্ব। ভদলানন্নন্র নি। 

- প্রজাপতি কন্ত। সীভ। চন্দ্রের প্রতি অনুরন্ত হন। কিন্তুচন্ত্র শ্রদ্ধ।র প্রতি গরণপাঃ 

ছিলেন । * * * * দীত। চন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তাহাকে দেখিয়। চক্র বতিলেন, 

তুমি আমার মমীপে অথস্থিতি কর। 
শাশীর্প 

সপ পাপ াশপাপপপতি ও এ ২ শি আপাপগপপাপিস ০৯ তি পাপ্াশিশিসিকীশাপস্পী টী শিসপোশজ পপ পিপি 

(১) গ্রস্থানুসারে রাম সীতার সহোদর, ভিনি বনবাসের পর শ্বদেশ প্রত্যাঙ্গমন কি 
আপনার. সেই সহেদর।কে বিবাহ ক্রেন। তীম।ন্ বেবের ও গ্রন্থও প্রচালভ বীর 

রামারপের কতকগুলি (প্লু(ক একরূপ অভিন্ন বলিয়া! প্রদর্শন করিয়াছেন। 



ভপক্রঙ্গাণক! ২: ১৬১ 

মহাতারঙ বেদব্যাদ-গ্রণীঙ বলিয়া প্রচলিত আছে, কিন্ত সঙগ্র মহাভারত 

এ% সঙয়েয়ও রচিত নয়। এক জন কর্তৃকও সন্ধলিত হয় নাই। মহাতারত- 

কর্মারা নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিকাছেন। 

মন্াহি লাহন' ঈর্বিবাব্বিজাহি নঘানহ । 
লমীঘবিল্বহাহান্ম নি: ঘকযবাত্রীন ॥ 
বিনিঘ' অঁছ্িনাস্াল' হীঘমন্নি মলীমিম্ব: | 
ম্যান্সান্ত' সুমা: ঈন্বিতৃন্মন্যান্ আহঘিন্ ঘৰ ॥ 

আদি পর্ব। ১ম অধ্যায়। ৫২ ও ৫৩ শ্লোক। 

কোন কোন ব্রাহ্গণ প্রথম মন্ত্র অবধি, কেহ কেহ আন্তিক পব্ব অবধি, 

১ক€ বা! উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধ্ধি «ই ভারতের আরম্ভ বিবেচন। 

করিয়া অধায়ন করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা অশেষ প্রকারে সংহিতার ভাবার্থ 

গকাশ করেন। কেহ কেহ গ্রন্থ ব্যাথ্য! বিষিয়ে পটু, কেহ ঝা গ্রস্থার্থ ধারণ! 

বিষয়ে নিপুণ । 

কাজে কাজেই বলিতে &য়) ধিনি এই দৃষ্টি বচন রচন! করেন, তিনি 

মহান্্ারঠের উল্লিখিত ছুই প্রকার অবস্থ। ঘটনার পরের নিজের রচিত শ্লোক 

গুণ তাহাতে সন্নিবেশিত করিয়া যান । আরও দেখ, গ্রস্থেরই অন্তর্গত 

অনুক্ধ বচনে লিখিত আছে, প্রপমে ভারত-মংহিতা চতুর্রিংশতি-সহত্র-গ্লোকময়ী 
ছিণ। অতএব বোধ হয়, কোন সময়ের পণ্ডিতের! মহাভারত চতুর্ব্বংশতি- 

শহএ-ক্লোক-বিশিঃ বপিয়। বিশ্বান করিতেন, পরে সমগ্র সময়ে অন্গেকানেক 

বন ও উপাখ্যান সঙ্কলিত ও গ্রক্ষিণ্ত হওয়াতে, উহ লক্ষাধিক শ্লোক বিশিষ 

এতাধৃশ বুহুৎ হন্বয়। পড়িয়াছে। 

্ন্তন্নিলিবাত্ব্ৰী ত্ঙ্গ মাহন-মন্িনান্। 
ততাহ্যানহিিলা লানব্লাহন' দীব্যন নু: ॥ 
ননীঃচ্যত্বমন' সু: ফি" জননালুমি: 
্ন্ব্দমঘ্িজ্ধাধ্যায' ভ্রন্নান্লানা বজব্ান্ ॥ 

আদিপর্ব। ১ ম অধ্যায়। ১০১ ও ১০২ গ্রোক। 

৯ 

উপ 4০ 

এই উপাধ্যান অনুমারে, সীতা। চল্জ্রের পত্তী। রাসায়ণে রামও গ্থল-বিশেষে র।ম “চক্র 



কউ আত বন্যা ৩৮1০1 --৬ লা | 

প্রথমে ব্যসদেব চতুর্বিংশতি-নহঅ-শ্লোকময়ী ভারত-সংছিতা র্টন1 করি, 

যাছিলেন। পগ্ডিতেরা কহেন, উপাখ্যান-ভাগ পরিত্যাগ করিলে জ্জারতের 

সংখ্য| এইরূপ হুয়। অনন্তর তিনি সংক্ষেপে সর্বার্ধ সঙ্কলন পূর্বক সার্ধ-শও- 
শ্লোক-বিশিষ্ট অনুক্রমণিক1 রচন] করিলেন । 

এই শ্লেকে মহাভারতের অনুক্রমশিকা-তাগ ১৫* গ্লোক বিশি& বলিয়া 

লিখিত আছে। কিন্তু এইক্ষণকার মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নানাধিক 
২৬৮ টা শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর মহাভারতের পর্বসংগ্রছে ৯৬৮৩০ 

শ্লোক লিখিত আছে, কিন্ত প্রচলিত মহাভারত গণনা করিয়া দেখিতিজ। ১৭ ৯, 

শ্লোক দেখিতে পাওয়। যায়। পর্বনংগ্রছে গুতিপর্কে যেরূপ শ্রোক-গংখা। 

নিদ্দিষ্ট আছে, আর এক্ষণে গণন! করিয়! দেই দেই পর্ধে বত শ্লোক প্রাপ্ত 

হওয়| যায়, উভয়ই পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে । পাঠ করিয়! দেখিলেই জানিতে 

পারা যাইবে। 

পর্বব পর্বসংঞ্হে লিখিত | গণিত গ্োক- 

খ্রেক'সংখ্য। মংখা। 

১ আদি পর্ব ৮৮৮৪ ৮, “৭, ৮৪৭) 

২ সভ। ্ ২৫১১ ২৭৪৪ 

৩ বন রা ১১৬৬৪ ১৭, ১৭৪৭৮ 

৪ বিরাট রা ২৫০ ২৩৭৬ 

€ উদ্যোগ রর ৬৬৯৮ ৭৬৫৬1 

৬ ভীঘ্ষ রি ৫৮৮৪ ৯০ ৮৪৭ ৫৮৫৩ 

৭ দ্রোগ ৮৯০৯ ৯৬6৯ 

৮ কর্ণ রম ৯৬৪ &০৪৩ 

৯ শৈলা & ৩২২০ ৩৬৭১ 

১৯ সৌপ্তিক ্ ৮৭৪ ৮১১ 

১৯ স্ত্রী ্ ৭৭৫ ৮২৭] 

১২ শাস্তি ্ ১৪৭৩২ ১৩৯৩ 

১৩ অঙ্ুশাসন র্ ৮৪৬৪ ৭৭১৬ 

১৪ অশ্বমেধিক পা ৩৩২৩ ২৯১, 

১৫ আশ্রমবাসিক “1 ১৫০৬ ১১৫ 

১৬ মৌল ৩২০ রি ২ম 



৬লএ'ম।নকা | ১৪৩ 

১৭ মহা গ্রন্থানিক রঃ ৩২৩ ত* রা ১০৯ 

১» গ্বর্গারোহণ রি ২৪৯ ৫ ০১২ 

১৯ খিলহরিবংশ ০ ১২৯০০ ১০, রর ১৬৩৭৪ 

৯৬৮ ৩১৬ ৯৬, ঠা ১০৭০৯০ 

অত এব পব্বসংগ্রহ সমাপ্ত হইবার পরেও অনেক স্থান পরিবন্তিত ও অনেক 

বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । আদিপর্বের অন্ত এক শ্তানে* লিখিত আছে, 

কুমগুলে লক্ষ-শ্লোক-বিশি্ মহাভারত প্রচাপিত হয়। এটি একটি প্রকৃত 

কণ। বলিয়া! বিব্চেন| করিলে ইহাকে গ্রগ্রম্থের অন্য এক অবস্থার পরিচায়ক 

বাণয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। 

বাপি দ্বীপের কবি-ভাষায় মহা্তারতীয় ভিন্ন ভিন্ন পর্কের অনুবাদ আছে। 

এ সকল পর্বের নাম যে মহাভারত, তথাকার লোকের! তাহ! অবগত নয় 11 

* গ্রন্থ ঘে সময়ে যবদ্ীপে নীত হয়, সেই সময়ে কি এ পর্ব সমুদায় একত্র 
দঞ্চলিত হই! মহাভারত নামে প্রচলিত হয়নাই? পরিমাণ-বিষয়ে & সমস্ত 
পর্ধের সহিত এক্ষণকার প্রচলিত সংস্কৃত মহাভারতায় পর্বের অনেক ইতর 

[বংপষ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমুদায় যে সংস্কৃত গ্রস্থের অগুবাদ, হয়ত, 

তাহ| এরূপ অবস্থপর ছিল। 

মহাভারতেরই অন্তর্গত উল্লিখিত কয়েকটি প্রমাণ অনুনারে গর গ্রন্থের চারি 

পাচ প্রকার অবস্থা লক্ষিত হঈতেছে। ফগতঃং এ সমস্ত প্রমাণ দ্বার! ঘংকিঞ্চিং 
বাহ! জানিতে পারা যায় এবং পশ্চাৎ এ গ্রন্থের বিষয়ে ধা'হ| কিছু লিখিত্ত হইবে, 
তর এইটি গ্রতীরমান হুইয়! উঠিততছে ষে, ক্র'মাগতই নুতন নুতন চপাখ্যান 

ও পুহন নুতন প্লোক রচিত ও সংযোজিত হইয়া এ গ্রন্থকে এরূপ বুহদাকার 
ক!গয়্া তৃপিয়াছে। 

ঘিনি মনোযোগ পূর্বক মহাতারতের ১০1১৫ অধ্যায় আন্গুপুর্ব্বিক পাঠ 

ক'এয়াছেন। তিনি আর কখনই তাহ! এক গ্রন্থকর্তার প্রণীত বোধ করিতে 

রন না। তাহাতে এক এক বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে $, এক 
০ পিপিপি 

০ 

“ আদিপর্ব, ১ম অধ], ১০৫ ক্লেংক। | 
+ [76 1007081 01 রি [17077 87011201580, 76)1021 1840, ০. . ূ 

1 যেমন অদিপর্কের ১৩ হইতে ১৪ অধযার এবং ৪? হহতে ৪৮ অধ. পর জং. 



১০৪ স্াবতধষাঘ ভপারক-সস্প্রদ।য়ু। 

উপাখ্যান কথিত হটতে হইতে বিশিষ্ট কারণ বাতিরেকে অস্ত উপাখ্যান উদধা- 

পিত হইয়াছে *. পূর্ব সুচন। ব্যতিরেকে লহস! ব্যক্তি-বিশেষের বাক্য সাবি 

হইয়াছে 1, এবং পরস্পর অসঞ্ধন্গ উপাখ্যান সমুদায় একত্র স্থাপিত হুইঝাছে ? 

এক্ষণকার প্রচলিত সমগ্র মহাভারত এক বাঞ্ষি কর্তৃক প্রণীত হষ্টলে এরূপ 

অব্যবস্থ কখনই হইতে পারে না । প্রতুত, এরূপ বিশৃঙ্খলায় উল্লিখিত গ্স্থে 

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিয় ভির লেখনী-চালনারই পরিচয় দান করিতেছে । | 

আদি পর্বে ম্ম্পঃ লিখিত আছে শ এ্রগ্রন্থ বেদব্যান গ্রথমে বাচনিক 

বলেন, বৈশম্পান়্ন ৪ উহ্। জনমেজয়ের সর্প জ্ঞে বাচনিক কীর্তন করেন, উগ্র- 

অব1 নৈমিষারণ্য-বাসী খষিগণকে উহ্না! ব'চনিক শ্রণ করান, এবং অন্ত অন 

কত কত পণ্ডতও এ পুস্তক বাচনিক বর্ণন| করিয়া যান। ইহাতে এই" 

প্রকার জানিতে পার! যাইতেছে বে, আদিম রামায়ণের গায় 8 আদিম মহা- 

ভারতও প্রপন্নে লিপি-বন্ধ ছিল না; শ্রুতি-পরম্পর! ক্রমে বাচনিক উপদেশ 

দ্বারা চলিয়! আইসে। নই 

ইদানীং কেহ কেহ রামান্ণকে মহাভারত অপেক্ষা সধুনিক বলিয়া বিবেটন। 

কয়েন, কিন্ত তাহাদের এমতে অনেক গুলি আপত্তি উপস্থিত আছে। মহা 

ভারতে তে! বহুকাল ব্যাপিয় ক্রমাগনই নৃতন নৃতন নানা বিষয় সন্গিবেশিত 

হুইয়। আপিয়াছে। রামারণেও মধ্যে মধো সর্গ ও শ্লাক প্রক্ষিপ্র হয় ইহা 

পূর্বেই প্রদর্শিত হইগ্পাছে। ইহাতে, এই উভয়ের মধ্যে অমুক গ্রন্থ প্রাচীনতর 

অথব| অমুক গ্রন্থ খানি অগ্রাচীনতর এরূপ নির্দেশ করাই সঙ্গত বোধ হয়না? 
৫0০০৮ পপ 

* যেমন পৌধা পর্বে আকণি ও উপমনু।ঘ উপাখ্যান, 

+ যেমন আদি পর্বে চতুর্ব্বিংশ অধ্ায়ে রুরু গ প্রমতির কথে।পকখন। স্বাদল কা, 

ঘের শেষে এরূপ উক্তি আছে বটে যে, রুকু স্বীর পিতা প্রমতির নিকট আন্তীকে পাখ!ন 

শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে তাহার আর কোন প্রসঙ্গ নই, প্রতুযুত। জযো?ণ 

অধাগ়ে উত্তপ্রব! কছিতেছেন। আমি পিত1 লোমহর্যপের নিকট জআন্ভীকোপাখান ব্রা 

শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণন। করিতেছি। | 

| যেমন পৌধা পর্ষের পর্প সরাপাগান-সৃচল।র পরেই পৌলম পর্বে বংশের র্পস। 

থা আদিপর্ধ ১1১০ ১১, ১৭, ২০ ২৩। 

ধ প্রমান বেবের, বিবেচনা করেন, রামায়ণ প্রথমে লিপি বন্ধ ছিল, দা. বিয়া, 

দেশ-ফেদে তাহার এ প্রকার গাঠভেদ ও অব1-ত্েদ ঘটছে ভি... ৪৯ . . 

৬$6১611৪ 1115:07% ০01 [70187 [.106150016, 1878. 1১. 194. 
এটি 



ভপগ্রুমাণকা। ১০৫ 

শগাচ এই ছুই পুস্তকের পরম্পর তুলন! করিয়! দেখিলে, রামায়ণের অধিকাংশ 

মংভারতের অধিকাংশ অপেক্ষ প্রাচীনততর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাক্ষে। 

প্রথমতঃ পূর্বেই গিখিত হুইয়াছে, রামায়ণ রচনার সময়ে আরধ্য-বংশীয়েরা 

১খদকে অঙ্গ ও মিথিল| এবং দক্ষিণে কেবল যমুনা তট-পর্যাস্ত উপনিবেশ 

ওয়েন; সে সময়ে সমস্ত দক্ষিণাপথ কেবল অরণ্য ওস্থানে স্থানে অনভয অনার্য্য 

।-কের আবাস-ভূমি ছিল * | কিন্তু মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার! 

দর" 1ব মধো অনেকানেক জনপণ্দে, এমন কি প্রায় উহার দক্ষিণ সীমা পর্য্যস্তও, 

নাদের আবাস ও আধিপত্য বিস্তার করিয়া,ছন। যত কাল ব্যাপিয়! 

এঃভাগত রচিত ও সক্কলিত হয়, তন্মঙ্যে আধ্্য-বংশীয়ের। দক্ষিণাপথে অন্ত অন্য 

নানা দেশ ও নান রাজ্যের মহিত কণিঙ্গ, দ্রাবিড়, পাণ্য 1 ও কেরল এবং 

প1 দিকে অগ, বঙ্গ, গ্রাগক্্যোতিষ, মণিপুর ও সাগরতট পর্যন্ত আপনাদের 

17 ও অধিকার বিস্তার করেন এইরূপ লিখিত আছে $ মহাভারত পাঠ করিয়। 

1৭, ভারতবর্ষের অধিকাংশেই আধর্য-বাস, আর্য ধর্ম ও আধ্য-সভত। বিস্তা- 

"৫ ব্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের যে সকল স্থলে এই বিষয় বর্ণিত 

$1১ণাচে, এ সমুদায় স্থান এ এ নামে বিখ্যাত হইবার পরে তাহা রচিত হই- 

1.5 ৭লিতে হইবে । 

ধতীয়ত:। যদিও ভাষা-বিষয়ে মহাভারতের ব্হতর স্থলের সহিত রামা- 

014 মক্পুণ সাৃপ্ত আছে) এমনকি, উভয়েতেই সারসিক-গ্রয়োগবিকপ্ধ গ্রাচীন 

বধ ঘৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাচ অনেক ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 

£া5!বতের ভাষ। মরণ বটে, কিন্তু অনেক স্থানে রামায়ণের অপেক্ষ। রচনার 

154 ও চাতুর্ধা দৃষ্ট হইয়া থাকে । যদিও অধিকাংশই স্থুপ্রাচীন অনুষ্টপ $ 

৭₹ রচিত, কিন্তু স্থলবিশেষে অপেক্ষাকৃত ইন্ত্রব্াদি দীর্ঘ ছদও বাব্হত 

*৬ পৃ দেখ। 

পাণারাজা তরী, পু ষষ্ট অথব! পঞ্চম শতাবীতে সংস্থাপিত হয় বলিয়া বিষেচিত 
1 খেৰ সন্প্রদায় ১০ পৃষ্ট। দেখ। 

৮ ঠভাগর্ব, ২৫:৩০ এবং ৫০--৫১ অধ্যায়; উদ্দে]াগপর্ব, ১৯৬ ও ১৯৭ অধ্যায়; 

২ *ক পক্কা, ৭৩--৮৪ অধায় ইত্যাদি। 
এ, রামায়ণ ও মহাভারতাদি অনতপ্রচীন শ্রস্থের মধ্যে যেসকল ছনা বাব্হাত 

ূ £,ভাহারই মধ্যে অনুষ্টপ ছন্দ প্রাচীন। এসকল শাস্্েই এ ছান্দছু শ্োকাবজী দই 

 তশ্পশীি সী 



১০৬ ভারতববায় ডসাপক-পন্তদায়। 

হইয়ছে। বান্দীকি রামায়ণেরও প্রতি সর্নের শেষে এক একটি সুমধুর দীর্ঘ 

ছন্দের কবিতা! আছে এবং তাহ। সাহিত্য-রচনার বহুকাল-সাধ্য সমুল্পতি ও 

পরিপাটির পরিচায়ক বপিয়। গণ্য করিতে হয় সত্য বটে, কিন্তু মহাভারতের 

বহুতর স্থলে উল্লিখিতরূপ দীর্ঘ-ছন্দ শ্লোকাবলী ক্রমাগত্ত চলিয়া গিয়াছে । এমন 

কি, এক এক বা উপধু্যপরি বনু অধ্যায় তাদৃশ শ্লোক সমুছে পরিপুর্ণ দেখিছে। 

পাওয়া যায় *। 

তৃতীক্পতঃ। সহমরণ ধর্মটি হিন্দুলীতির আদিম ধর্ম নয় ইহ! পূর্বেই নিদে 

শিত হইয়াছে 1। রামায়ণে আর্ধাবংশীয়দের মধ্যে উহা প্রচলিত থাকিবা। 

কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, কিন্ত মহাভারতে এর প্রথা-প্রচলনের সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদা 

মান রহিয়াছে। পা রাজার মুক্তা হইলে তদীয়্ প্রিয় পত্রী মাত্রী তাহা 

চিভারোহণ করিয়! প্রাণত্যাগ করেন ১, 

চতুর্থতঃ। রামায়ণে আব্ীর্ষিকীর খ উল্লেখ ও লোকায়তিক দর্শনে; 

প্রসঙ্গ আছে $) কিন্ত মহাভারতে সাংখ্য, পাতগুল, বেদাস্তাদি দশনে; 

সবিস্তর বিবরণ ও রাজনীতি, ধন্মনীঠি ও অন্ত অন্ঠ নানা বিদ্যার বভল বুক্তাঃ 

বিনিবেশিত রহিয়াছে **। রামায়ণ-রচনার সময়ে এ সকল শান্তর উত্পর 

সমুন্নত হয় নাই বোধ হয়। অতএব এ ব্ষিয়টিও মহাভারতের অপেক্ষা 

অপ্রাচীনত্বের পরিচায়ক বলিতে হইবে। 

পঞ্চম৩:। মহ।ভরতের মধ্যেই রামোপাধ্যান সন্নিবেশিত আছে ।।। 

যর্দিও তাহাতে বাঞ্সখকির নাম বিদামান নাই, এবং কোন কোন অংল 

বাল্ীকি রামায়ণের সহিত তাহার এক]ও দেখিতে পাওয়া যায় না 117 কন 

পঃগ্রন্থের অস্ত মন্ট স্থলে পুনঃ পুনঃ তাহার গএন্দ দৃ্ হইয়া খাকে। 
স্পা 

পপ পিপিপি পপি পিপীশিশস্পি পপীস শিশিশা শশী িপীশীশীীি ও শি শিশাশীশীত্স্পিটিশোিসিশীিটিটিশি শি পিশিস্পী শিস সপ সস 

ক আদিপর্ব, ১ অ, ১৪৮--২১৫ শোক ও ৮৭ অ- ৯১ লন) মভ(পর্নি, ৫৫--৫৭৭। 

বনপবব, ১১৯। ১২০ ও ২৬৭ অ ইতি । 

1 ৬৭ ও ৬৯ পৃঠা। |] আদিপর্বব, ১২৬ অধ, ৩০ ৪ ৩১ প্রোক। 

খা অধোধ্যাকাও ১০০1 ৩১। 8 অধে!ধ্যাকও ১০৮। 

** সভাপর্বব, ৫ অধ্যায়; ভীন্মপর্ব, ১৪৪২ অধ্যায়; শাস্তিপর্ব, রাজধর্ম, মোক 

ও আপদ্ধম্মের অভ্গত বহুতর স্থল ইত্যাদি। 

++ বনপর্বব ২৭৩-২৯১ অধ্যায়। 

[| ই রংসারণের মতে রাম ও জঙ্মণ শর-জাপে বদ্ধ হালে, হনুমান উবধ আনয়ন ক? 
১৮ 2৯৩১ক গংধল ভার কিক মভান্তার হীয় উপাধ্যানানুন[রে, কশিবাঙ্জ হর বিপ্ল] 

ৰা 



উপক্রমাণিকা। ১৩৭ 

হিল্বাম' ভ্তঘা মীন: স্বীন্বাজ্জীন্বিলা স্তুবি। 
ল সন্ন্যা: ক্লিয কমি অত লনীমি জ্লজ্ুমন্ ॥ 

দ্রোণপর্ব। ১৪৩ অধ্যায় ৬৯ শ্লোক। 

পূর্বকাপে বান্সীকিও ভূমগ্ডপে: এই শ্লোক বলিয়। গিয়াছেন যে, বানর! 

1হ1 বলতেছ, স্ত্রীলোকের প্রাণ বধ কর কদাচ কর্তব্য নয়। 

স্বীক্মস্বাঘ' ভ্ব্া নীনী লালনষা লন্বাকসনা। 
স্সা্সান ঘালন্ববিন নণনি' দলি লাহল ॥ 

শাস্তিপব্ব। ৫৭ অধ্যায়। ৪০ শ্লোক। 

ভারত! পৃব্বকাঁলে ভার্গব অর্থাৎ বাল্ীকি৪ রামোপাথ্যানের মধ্যে 

[1ঠকে উদ্দেশ করিয়া এই শ্লোক বলিয়াছেন। 

এই উভয় শ্লোকেহ বান্মীকি পুর্বকালের লোক বলিয়! কীর্ভিত হইয়াছেন । 
দুর, আদি পব্বের ৫৫ অধ্যায়ের ১৪ শ্রোকে, সভ1 পর্বের ৭ অধ্যায়ের ১৫ 

স[কে, উদ্যোগ পর্ষের ৮২ অধ্যাথের ২৭ শ্রোকে ও শান্তি পর্বের ২*৭ 

মধাায়ের ৪ গ্লোকে বানাকিব নাম লিখিত আছে। এ সমস্ত ব্যতিরেকে, 

নল পর্বের ১৪৭ অধ্যায়ে ও প্রোণ পর্বের ৫৯ অধায়ে রামোপাখ্যান বর্ণিত 

4৭ মহীযধ প্রদান পলক শলা বিমোচন করিষা দেয় (১)। বাঁীকি রাঁমায়ণে লিখিত 
"1৮, রাবণ-বধ সম্পন্ন হইলে, রামচন্দ্র সীত(র সতীহ বিষয়ে সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ আগ্র- 
৭ বধ) থাব। তাহাকে গ্রহণ করেন! কিন্তু মহাভারহামুসারে, বামচন্দ্র মীতাকে পরিত্যাগ 
115 কৃত সংকল হইলে, সীতা অগ্মি, বাযু, বরুণাধি দেবগণকে ম্মরণ করেন; ভাহারা 
পস্থত হহয়। সীতার সচ্চরিত্রতার বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাঙ্গ দেন, এবং তদনুসারে রামচন্দ্র 
ই নহি সম্মিলিত হইয়। অযোধা| পুরী প্রত্যাগ্মন করেন (১)। 

এ নপ অস্তান্ত কোন কোন অংশেও এ তয় উপাথ্যানের পরস্পর বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া 
ক। উভয়ের পরস্পর এরূপ বি.ভন্ন তা দেখিয়া বোধ হয়, পূর্বে একটি প্রাচীন রামে।পা- 

''নবিদামান ছিল, তাহ! ক্রমণঃ পরিবর্তিত হইয়। এক দিকে বাজ্সীকি রামায়ণে ও অপর 

“ক ই মহাভারহীয় রামোপাখ্যানে পারণত হইরাছে। যাহ। হউক মহাভারতের এই 
".ট মংগৃহীত ইইবার পুর্বে একরূপ রামোপাখ/ন বিদ)মান ছিল; ইহাতে আর সন্দেহ 
1২৭ না। 

পপ টপ ও সস লি নস পাদ 

2০8 পা পা 



১৩৮ ভারতবধায় ডপাপকণপত্রদায়। 

হইয়াছে। অতএব মহাভারতের এই সমুদায় উপাখান সঙ্কগিত হইবার 

পূর্বে একরূপ রামোপাখ্যান প্রচগিত হয় এবং উল্লিখিত বান্ীকির সংজ্ঞা 

বিশিষ্ট স্থলগুলি এবং তাহার পুর্ব ও সমকালে রচিত সমুদাঁয় স্থল বিরচিত 

হইবার পূর্বে বাশ্টীকি-কৃত কোনবপ রামায়ণ বিদামাঁন থাকে ইহাতে আর 

সন্দেহ রুল না। মহাভরতীয় উপাখ্যানের স্থানে স্থানে রামচন্্র বিষ্,বতার 

বলিয়! বর্শিত হুইয়াছেন*। অতএব রামকে বিষ্ণবতাঁর বলিয়া প্রতিপন্ন 
কর। যখন আদিম বামায়ণের উদ্দেগ্ ছিল ন| বোধ হইতেছে 1, তখন মহা- 

ভারতীস্ত উপাখ্যান ব! 'হাহার অন্তর্গত এ সকল স্থল উহার অপেক্ষা অপ্রাচান 

বলয় হ্বীকার করিতে হয়। যখন মহাভারতে রামোপাধ্যান পুনঃ পুনঃ কীঠিত 

হইয়াছে ও বালীকি-কৃত রামায়ণের বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত হুইয়াছে, অগচ 

রামায়ণে মহাভারতীয় মুল উপাখ্যানের কৌন অঙ্গ বিদ্যমান নাই, তখন 

রামায়ণকে গ্রাচীনতর গ্রন্থ বলিয়! সহজেই মনে হইতে পারে। এই সম্ত 

কথার সহিত এ বিষয়ের চির-গ্রবাদ $ ও পূর্বোক্ত যুক্তি সমূহের এরক্য 

করিয়! দেখিলে, এ গ্রন্থের অধিকাংশ মহাভারতের অধিকাংশ অপেক্ষা প্রাচীন 

বলিয়। গ্রতীম্মান হয়। 

রামায়ণের অযোধ্যা-বর্ণনার্দি কতকগুলি বিষয় মহাঁভারতোক্ত কুব- 

পাওবের বৃত্তান্ত অপেক্ষায় সভাতা সঞ্চারের পরিচায়ক বোধ হুয়। তাদুশ 

পূর্ববকালে বিস্তৃত ভারতভূমির সমস্ত জন-দমাজ কিছু একেবারে সমানযগ 

সভ্য হইয়। উঠে নাই। তন্মধ্যে অপেক্ষা-বত উন্নত জনপদ-বিশেষের উপা- 

খ্যান লইয়৷ রামায়ণ রচিত হইলে এরূপচ হইতে পারে। পূর্বকালীন পার- 

মিকদের অবস্ত। শান্সে সরযু নদীর নামোষ্লেথ থাকাতে খা, ভারতবর্ষমধো 

অযোধ্যা গ্রদেশ অর্ধ্য-কুলের একটি প্রাচীন আবান-ভুমি বলিয়া গ্রতিপ় 

হইতেছে । কোন দেশ অগ্রে উপনিবিষ্ট হইলে ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধংনর 

অগ্কুল কারণ ঘটলে, অগ্রে উন্নত হওয়া সর্বতোতাবে সম্তব। 

রামায়ণের স্টায় মহাভারত রচনারও গ্রকৃত সময় নিদ্ধারণ করা স্থুকাঃন। 
শী তো তি পপি, পেশি শত ও পোপ সপাান্পাশিপ্পপপাশপপাপপীপিসপাা পি শাপিশাপেপীপ পি ০ পোপ পপ ৭ রর শি 

* বনপর্বব, ৯৯ অধ্যায়, ৪৩, ৬৩, ৬৭ও ৭৪ প্লাক, ১৪৭ অধ্যায়, ৩১ গ্লেক ও ২ 

ভধ্য।য়, ৫ শ্লে।ক। 1৮৮--৭৭ পৃষ্ঠ। দেখ। 

? মহাভ।রতের অপেক্ষা রামায়ণ দম «ক প্র।চীন গ্রন্থ এই প্রচলিত গ্রবাঘ। 

ধু গ্রথম ভাণে প্রকংশিত উপব্রম'ণকা'শের ২৮ পৃষ্ট।। 



উপক্রমণিকা ৷ ১০৯ 

অ'ুগায়নাদি বল্সসথজে বৈদিক ধর্মেরই সবিস্তর বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে, 

মর রামায়ণার্দিতে অভিনব ধর্ম-প্রণালী সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়! 

অনকে বিবেচনা করিতে পারেন, রামায়ণ ও মহাভারত সমগ্রই কল্সসুত্র 

সদায় সমাপ্ত হইবার সমধিক কাল পরে বিরচিত হয়।:২কিস্ত: এরপ 

খামাংস৷ কদাচ ন্ুযুক্তি-সভূষ্ভ নহে। বেদের অন্তর্গত ক্রাঙ্ষণ-ভাগ যেমন 

মংহিতা-ভাগ-সাপেক্ষ, কললসুত্র সমুদয় সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ভাগ-সাঁপেক্ষ। অতএব 

«ই তিনের পারম্পর্য্য ব্ষিয়ে সংশয় হইবার সন্তাবন। নাই। কিন্তু রামায়ণ 

€ মহাভারত সেবূপ কল্পহ্থত্র-সাপেক্ষ নয়। অতএব কল্গস্ত্রের সহিত এ 

এ৩য়ের সেরূপ পারম্পধ্য-সন্বন্ধ নির্ধারিত হইতে পারে না| । রামায়ণ ও 

»হাভারতের প্রাচীনতর অংশ-বিশেষ কল্পসথত্র অপেক্ষা প্রাচীন হওয়া অসম্ভব 
€ মনগ্গত নয়। মন্ুংহিতা1 ও আশ্বলায়নাদির গৃহ্হ্থত্রেও ইতিহাস-পাঠের 

বাবস্থ] আছে *। মহাভারত ইত্তিহান বলিয়। পরিগণিত। তদমুসারে 

কুক ভট্টএী ইতিহাস শবের অর্থ মহাভারতাদি বয় ব্যাখ্যা করেন 1। 
কশ্ত সেটি বন্দেহ-স্থল। এ বর্তমান বৃহৎ পুস্তকের অনেকাংশ শিব ও বিষুর 

ম'ংম| বর্ণনে পরিপূর্ণ । যদি এ পুস্তক মন্ধংহিতা রচন! ব| সঙ্কলনের সময়ে 
প্টলিত থাকিত, তাহা হইলে তাহাতেও এ উভয় দেবতার মাহাত্ম্য-বিবরণ 

$ উপ[ননা-প্রসঙ্গ সন্গিবেশিত হইত। তবে এর ইতিহাস শব বর্তমান মহ- 
ারত-বাচক না হউক, উহার অন্তভূ্ত মুল উপাখ্যান ও অন্য অন্য প্রাচীন 
উপাখ্যান-বিশেষ প্রতিপাদক হওয়া সম্ভব। পশ্চাৎ পুরাণ-গ্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে, 
+1১লিত পুরাণ 'ও মহাভারত রচিত ও সঙ্ধলিত হইবার পুর্ব্বে প্রাচীনতর গ্রন্থ 

খাঁ প্রবন্ধ-বিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস বণিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। দেই সমস্ত 
₹'হহান এক্ষণকার প্রচলিত মহাভারতের অন্তরমিবিষ্ট থাক! সর্বাতোভাবে 
সশ৭। এরূপ অনপ্রবাদই আছে যে, “ভারত ছাড়! কথা নাই 

পণ্চাৎ হরিবংশের প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে, বাসবদত্তা-রচয়িত। স্থবন্ধু খুষ্ঠাবের 
২ম শতাবীর প্রারস্তে অথবা তাহার কিছু পূর্বে বিদামান ছিলেন ও তাহার 
সনে হরিবংশ-পুস্তকও সচরাচর গুচণিত ছিল। মহাভারতের অপরাপর 
'শ তদপেক্ষায় গ্রাগীন ইহাও এ স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইবে । অতএব 
পি) মভা, বন প্রভৃতি অষ্টাদশ পর্ব এ সময়ের বহু পূর্বে সঙ্কলিত ও 
“পঠিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। বাসবদত্তার অন্তর্গত কুরু-বংশ, ভরত-বংশ, 



১১০ ভারতবষীয় উপাসক-্সম্প্রদায়। 

শাস্তনু-সন্ত(ন, ভীম, অঙ্ুন, ড্রোগ, কর্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণা, ধৃষটছাক্ন, কীচক, বৃহন্নল। 

বিরাট, উত্তরগোগ্রহ, উত্তরগোগ্রহে বুহননলার গ্রকাশ, ভাওত-যুদ্ধ, মহাভারত- 

যুদ্ধ, দুত-ক্রীডায় পাগুবগণের রাধ্য-চ্যুতি, ছুর্ম্যোধনের উরু-ভঙ্গ, ভীগ্ের 

শর-শধ্। উলুক, ড্রোণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সম্লিত কুরু-সৈন্যের 

অধ্যক্ষ, অজ্জুনের বাণ দ্বারা কুরু-সৈন্য সমাক্রান্থ ইত্যা্দ মহাভারতীয় মূলো- 

পাখ্যান সংক্রান্ত প্রধান গ্রধান ব্যক্তর নাম ও যুদ্ধাদি নানা বিষয়ের উল্লেদ 

এবং এ গ্রন্থের প্রসঙ্গাধীন উপস্থিত নহু, পুরোরবা, দুম্মস্ত ও শকুস্তল।-গ্রমগ, 

নল ও দময়ন্তী-গ্রস্তাব প্রভৃতি মহাভারত সংক্রান্ত বিষয়ের প্রসঙ্গে উল্লিখিত 

অনুমান একরূপ সপ্রমাণ করিয়! দিতেছে। সুবন্ধুর এ পুস্তকে এইরূপ বিষয় 

সমস্ত উত্তরোত্তর পাঠ করিতে করিতে, তাহার সময়ে কোনরূপ অবস্থাপন্ন 

বর্ধমান মহ।ভার্তই প্রচপণিত ছিপ এই কূপ গ্রতীতি হইতে থাকে । ফণঙঃ 

গ্রন্থে পর্ব সম্বশিত মহাভারতের নামও স্থম্পষ্ট লিখিত আছে। 

“মাহনলন স্ৃণজ্পব্যা | %? 

ধার্বার্ প্রদেশের অন্তর্গত ইবল্পী নামক স্থানের একটি শৈব মন্দিবে 

খোদ্দিত শিল্পালপি-বশেষে কালিদাস ও ভারবির নাম উল্লি'খত আ|ছে। 

&ঁ সময়ের মধ্যে তাহাদিগের যণঃ-মৌরভ চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। উহ 

পাচ শত ছয় শতাব্দে অর্থাৎ পাঁচ শত টরাশা খুগাবে খোদিত হয় 11 অত্তএব 

তাহার। এ সময়ের পূর্ব€ন লোক। যখন বাসবদত্তার প্রমাণান্দারে থষ্টাদের 

সঞ্চম শতাবীর প্রারস্তে ও তাহার পূর্বে মহাভারত বিদ্যমান ছিল ন্বীকার 
সা শাস্টিশ শি শশী 

* এ সময়ে একরগ ব্ুমায়ণও বিদ্যমান ছিল। বানবদত্ায় কেবল রাম, জঙ্গদুণ, ভর। 

শর্ত, নক, জনক-ষজ্জঞতৃমি, নীঠা, দশরখ, রাবণ, কনক-হগ কতৃক রামের চিন্তা? 

সুগ্রীব, গ্ুগীৰ নেনা, ভারাপতি প্রভৃতি রাঁনায়ণ-সংরান্ত শ্রধান প্রধান বাতির নাম ও 

তৎসংকাস্ত কিছু কিছু উপা্যান-সৃচন। সন্নিবেশিত আছে এমন নয়, বাঙ্সীকি কর্তৃক ইক্ষ বু 

বংশ-বর্ণন-বিষধক গ্রস্থরচন। এবং রামায়ণ ও তাহার অন্তর্গত হম্দরকাণ্ডের ন'ম হন্দ। 
লিখিত হইয়।ছে। 

“বালাঘধালন ঝুন্তৰান্ধাবততহ্বানত্মা।” 

অতএব হ্ববন্ধুর সমচ্য ও তাহার কিছু পূর্বে অর্থ(ৎ নু[ন।ধিক চৌদ্দ *ত বৎদর পৃর্ 
কোনরূপ অবস্থাপন্ন বর্তমান রামায়ণ ও মহভারত সচরাচর গ্রচলিত ছিল ইহাতে আঃ 

কিছুমাত্র সন্দহ নাই | যে দরেশ-মন্বদ্বীয কোন প্রাচীন বিষয়ের সময় নিপণ করা ছুঃসাধ 

ব| অসাপ্য ব]াপার, সে দেশের পক্ষে এটি একটি আদরণীয় কখ|। 
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উপক্রমাণকা। ১১১ 

করতে হইতেছে, তখন উহার ছুই এক শত বৎসর পূর্বের গ্রন্থকারেরা * 

নজ সময়ে প্রচলিত মচাভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া অভিজ্ঞীন” 

শবুস্থল ও কিরাতাজ্জুণীষ রচনা করিয়াছেন এ কথাও সর্বতোভাবে সম্তভাবিত 

ও ধুক্তি-সিদ্ধ বলিতে হুয়। মুচ্ছকটিক এই সমুদায় অপেক্ষায় প্রাচ,ন গ্রন্থ 1। 

এমন কি, খুষ্টান্সের দ্িতীগ্ন বা তৃতীয় শতাববী অপেক্ষায় কোন মতেই অপ্রাচীন 

নোধ হয় ন।। তাহাতেও রামার়ণোক্ত রাম ও হনুমানাদির ন্যায় মহাভার- 

(চাক্ত ধৃতরাষ্, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, হভদ্রাদির ! নাম সন্িবেশিত আছে। 
পশ্চাল্লিখিত শ্লোকটিতে কুরু ও পাগুবৰ বংশীরদের গ্রশঙ্গ-সহকারে যুধিঠিরের 

ঢাত-ক্রীড়াম্স পরাজয় 'ও পাণুবদিগের বনবাস পর্যন্ত সুস্পষ্ট (লখিত হইয়াছে । 

কালিদাসের সময় নিরূপণ বিষয়ে ইউরোপীয় ধান প্রধান পণ্ডিত 

কুক এত বিভিন্ন মত গ্রাবর্তিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে, এটি নির্ঘা- 

[রঙ হইবার বিষয় বলিয়াই মনে হয় না। কেহ $ তাহাকে থ্ষ্টাঝের দ্বিতীয় 

কেহ বা খ তৃতীয় বাষষ্ঠ, কেহ কেহ বা || পঞ্চম ও কেহ বা ** ষষ্ঠ শতাবীর 

"লাক বলিয়। বিবেচন1 করিয়াছেন । কালিদাস উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমা- 

পিতার সভাসদ (ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। বিক্রমাদিত্য নামে নান 

পানর! নানা সময়ে উজ্জপ্রিনীর রাজপিংহাসনে অধিরূঢ় থাকেন; এই নিমিত্তই, 

ঝ|লদাস কোন্ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন? ইহ! নিরূপণ কর! দুঃসাধ্য 

'অথণ। অসাধ্য হুইয়! উঠিয়াছে। 

শারতওায় লোকের বিশ্বাস এই যে, এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্যের সপ্ধতের 

[বশ শতাব্দী চকিতেছে, অমর, কালিদাস, বরাহমিছির প্রভৃতি নবরত্ব তাহারই 

সভামদ্দ ছিলেন। কিন্ক সেই গ্রবাদটি যে, কোন রূপেই সম্ভব ও সঙ্গত নয় 

* অভিজ্ঞানশকুন্তপ-প্রণেভ। স্থপ্রসিদ্ধ কবি কালিদাস খষ্টান্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর পর 
ও ধ১ শতান্দীর পুবেব বিদ্যমান ছিলেন। 

1 শৈব-সম্প্রদ্দায় ৬ পৃঠা দেখ। তথায় মৃচ্ছকটিক কেনকি অর্থাৎ সংস্কৃত শান্ত্রে।ক্ 
কণ্ক রাজার উত্তরকলে রচিত বলিয়| বিবেচিত্ত হইয়াছে। শ্রীমান্ লেসেনের (বচারংনুন।রে 
[ণবেটনা হয়, এ ঝা খ্রীষ্টান্দের প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করেন £)। 

« প্রথম অঙ্কে শকরের উত্তি দেখ। “1,100. 475)। 
উ লেদেন্। 
ণবেবের। 
॥ প্রিন্মেপ,উইলং্ফর্ড ও এলফিন্ষ্টোন্। 
+* উড, ইহার মণানুসারে কালিদাদ ধর্মী ভোপ্র-বিশেষেরও সভাসদ্ করিয়। 
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১১২ ভারওবধায় উপাপক-গম্প্রদায়। 

ইহ| পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে *। শ্রীদেব-প্রণীত বিক্রমচরিত নামে একখানি 

গ্রন্থে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের চরিত-বর্ণন আছে, কিন্ত তাহাতে 

কালিদাসের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। ভাওদাঁজি কালিদাসকে খ্রীষ্টাবের ষষ্ঠ 

শতান্দীতে বিদ্যমান হর্ষ-বিক্রমাদিতোর সভাসদ বলিয়! প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 

পাইয়াছেন এবং এ উজ্জপ্লিনীবিরাজিত কবি-কেশরী ও কাশ্ীর-রাজ্যাধিপতি 

মাতৃগুপ্র এই উভয়ের চরিত-বিষয়ক উপাথ্যানের যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়। 

এই অভি প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন ষে, খিনি কালিদাস, তিনিই শাতৃগুপ্ত 1। 

এই উভয় এক ব্যক্তির নাঁম হইলে, অভিজ্ঞানশকুস্তল-প্রণেতা ভারতবীয় 

কবি-সম্াটের সময় নিদ্ধারণটি নিঃসংশয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহার এই মত- 

টিও সুদৃঢ় যুক্তি-সম্পন্ন ও সর্বতোভাবে বিঢার-দিদ্ধ বলিয়া! পরিগণিত হুয় নাই। 

কোন বিষয় যেরূপ সংশয়চ্ছেদী যুক্তি সহকারে স্থসিদ্ধ হইলে, নাশ্চত মনে * 

করিতে পারা যাঁয়, ভাওদাজির প্রবন্ধে সেরূপ প্রদর্শিত হয় নাই 1। স্থ্ণ- 

বিশেষে কাপিদাসের অন্ত অন্য নাম পিখিত আছে; কিন্ত মাহগুপড কুত্রপি 

নাই। | 

যেবিক্রমাদিতোর সম্ঘতৈর এখন ১৯৩৮ অন্দ চলিতেছে, কালিদাস প্রভৃতি 

নিবরত্ণ তাহার সভাপদ ছিলেন এইরূপ জন-প্রবাদ আছে একথ। ইতি পৃরেই 
উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সে গ্রবাদের উপর যেনির্ভর করিতে পারা যায না, 

তাহাও পূর্বে স্স্প্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্ভিপ্, ভোঞ্জ নামক নৃপভি- 

বিশেষের সভাতে কালিদাস প্রভৃতি নয় জন পণ্ডিত নবরত্ব নামে বিখ্যাত 

ছিলেন এইরূপ একটি জনশ্রতিও প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । একটি 

সংস্কৃত গ্রবন্ধে কালিদাদের তোজ-সাক্ষাৎকার-সংঘটনের কৌত্ুকাবহ বর্ণন 
আছে। কালিদান একটি অকিঞ্চিংকয় কবিতার রচন1 করিয়া! ভোজ সভান? 
শঙ্কর পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করেন। শঙ্কর কাপিদানকে হাপ্যাম্পদ করিবার 

উদ্দেশে সেই শ্রেরক'সম্ঘপিত রাজসভায় লইয়া যান। 

18৬ ২ টি 
ব প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপত্রমণকাংশর ৫২ পৃষ্ঠা ও, দ্বিতীয় ভাগে 

শব ১৭৬ ও ১৭৭ পৃষ্ঠ। 
অতএব মুবন্ধুর সময ও ১২ 

২1017319101) 01 001 : 51 4 
কোনরূপ অবস্থ।পন্ন বর্তমান রামা. ০1 00 1০21 4519109০101), 

কিছুমাত্র মন্দেহ নাই | যে দেশ-সন্বর্থী 

| মি ব্যাপার, সে দেশের পক্ষে এটি ০1171 (7076002) সা) [হারও 
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উপক্রমণিকা। ১১৩ 

জাবিহাষন জবস্িলী মীজহাজবঘলা অ্রী। 

ক্স ভক্ছো ঘহাজানলাক্সিম' গজমাহ ভু | 

মহাপদ্যের উপক্রম। ৪। 

(শঙ্কব) কালিদাসকে মমডিবাহারে কিয়া ভোজ রাঁজার সভায় উপস্থিত 

হইলেন। কালিদাস রাজাকে দর্শন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 

বিক্রমাদিণ্যের ন্যায় ভোজ নামে নানা রাজা নানা স্থানে রাজত্ব করিয়া 

গিয়াছেন। কান্মীর, মাগব। উতকল, বাঁজঙ্কান, কাঙ্ধকুন্জ প্রতি বভতর 

দেশে ইতিভাসে বা উপাখ্যানে ও কোন কোন গানের থোদিত লিপিতেও 

তোজ-নামপারী ভিন্ন ভিন্ন নৃপতির প্রমঙ্গ ও উপাখ্যান দেখিতে পাওয়! যায়। 

কেই ৫৭৫%) কেহ ৮৮১7। কেহ 5৭০ 1) কেহ ৪৮৩ খা) কেহ ৮৭৬ ১, কেন 

সহআাধিক |) কেহ ১১৬০ **+ ও কেত১৫৭১ 11 শ্রীগার্ধে ীবিত ছিলেন 

এইবপ গিখিত আছে 111 তন্মাধা মাণব বাজ্যের অধ।শ্বর ধারা-নগরস্নিবামী 

তো রাজা নিদে সুপঞ্ডিত ও পঞ্িতগণের আশ্রয় ভুমি বলিয়া বর্ণিত হন। 

কাপদসাদকে তাহারই ভাসদ করা পুবালখিত গ্রণাদের উদ্দেশ্য ২২। 

০৮: ও দি সস লি হিলি ৯৯ 8 ২টি শালি ০১ পা ৮ শি "শেপ ০5 সপ পশম 

* প্রমার-বংশীঘ মালব-রাজ (7১0 1২175000, 1320, ৮০11.) 0). (()0))1 

1 মালন রাঙ্গো৭ অহ্্য এক রাগ (00017711851711010 ঈনা। 841, 7. বস )। 

110১0110001 11190110010 0 (70081719750 05101110105 00871011970 710 

তা 15301 

শ নু রাজার উত্ধবাধিকারী (17117701)51111100 81001071175 05157 571 

11)1005- 50], [1.১1%011 1, 7). 250 )। 

১ কান্যুজ ও গোয়া লযা রব বাছা (00011076] 0071101101)70775 [17105 1111, 

1৫ 47700001772] 01010 4551701090৫ 11901101471], ৮01, ৯৯৯1 ১10,397)। 

॥ ভোজপ্রবন্ধ, তোজচম্প্ ও ভে!জটবিঠে বর্ণিত ভো'জ বাদা। ১১৫ পৃঠ। দেখ। 
** লোডেরব।র খাজা (10,175 1২717501071, 1832১ ৮1150, 215) 1 

11 হ!গোতির রাও ভোজ (1005 1২৭17৭11)417 18325 90. 11517 475)। 

1 0০901778101 070 4512010 ১9০1০) 01 107৮ূএ1, ৮০1, ৯১৯৯11০0093 
[0 দেধ। 

১২ কিন্তু গ্রন্থকার-বিশেষে কালিদানকে অপর ভোঙ্জ-বিশেষেরও সভভ'সদ করিয়া 
পি 



১৯ ভাপ্রত স্থান ৩লালক্ ল্য । 

সিংহাসনদ্বাত্িংশিকা য় ভোজদেব বিক্রমাদিত্যের উত্তরকালীন লোক এইরূপ 
লিখিত আছে। কিন্তু কত উত্তর, তাহ। নির্দেশিত নাই | থোদিতলিপি-প্রমাণে 

গ্রতিপর হয়, এ রাজ। খ্রীষ্টাৰের একাদশ শতাবীতে গ্রাদুভূতি হন * । সুতরাং 

তদনুলারে, এ নবরত্ব এ সময়ের লোক হুইয়া পড়েন। অতএব এ বিষয়ের, 

শাক তিিিিিিটিপ্ীা্া্াশীশীাাশিশাশীাীশীটটাটি 

রাজা ধী, পৃ. প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর কিয়দংশে রাজত্ব করেন। তাহার মভায় ৭৫০টি 
কবি বিদ্যমান ছিলেন; কা(লদান তাহার সর্বপ্রধান।--4১5171)0 [0569001105, %01. 

২৬০05 259. র।সলীলার চিত্রপটে এক এক সথীর পাশ্ব-দেশে যেমন এক একটি কৃষ্ণরূগ 

চিত্রিত হইয়া থাকে, ভারতব্ষাঁয় উপাথ্াযানে সেইরপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিদ্যমান বাভনন 

ভূপতির সভায় এক একটি কবি কালিদাসকে সন্গিবেশিত কর! হইয়াছে। 

*. অন্বীরণী খ্াষ্টান্ের একাদশ শতাবীর প্রথমাদ্ধে ভোজ রাজাকে আপনীর সমকালীন 

বলিয়। উল্লেখ করিয়/ছেন (১)। সৌভগাক্রমে ভেন্জ-রজার অধস্তন পুরুষ-পরম্পরার 

নাম ও সময় নিঃসংশয়ে নির্ধারিত হইয়াছে। মেদ্গব্ টড, উজ্জর়িনী হইতে ইংলগ্ডের রএল, 

এপিয়।টিকু দোসাইটি নামক প্রসিদ্ধ সমাজে তিন খানি খোদিতলিপি প্রেরণ করেন এবং 

বিখ্যাত কোল,জক তাহার অর্খেডেদ করিয। প্রকাশ করেন (২)। সেতার হইঠেও 

ভোঙগবংশের বে খোদিতলিপি (৩) প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহার সহিত উল্লিখিত তিন খোদিঠ" 

লিপির বিশেষ কিছু বিভিন্নতা নাই! নাগপুর-সম্গিহিত ওয়েন্গঙ্গ। নদীর পশ্চিমতী4? 

একটি দেবমন্দিরের একখানি থোদ ভলিপিতেও তোঞ্জবংশের বিববপ আছে (3) | শুজপলপুর 

গরগণার অন্তগত পিপ্লিধানগর গ্রামে॥ একখানি ভাত্রপত্রে এ বংশায় উদয়াদতা, নরবণু। 

বশোবন্া। জয়বন্ম দেব প্রভৃতি নৃপতি-পরম্পরার প্রসঙ্গ আছে। তাহাতে লিখিত আছে, 

জয়বন্্। দেবের উত্তরাধিকারী হরিশ্তল্ত্র দেব ১২৩৫ সম্বতে অর্থাৎ ১১৭৯ খ্রীষ্টান়্ে গোদান 

ও ভূমিন।ন করন (৫)। এই নমন্ত থোদতলিপি-সাণে জানিতে পারা গিয়াছে, লক্ষী, 

পি ৬ ০১০ সপ পাপী ও -পাপসপাপাপ সপ পপ পাা  পলা  কাপীপপ প লি 

(৯) 09017171 &5100006, 8৪1১0, 1344, 0. 290. 

(২) 171)০ 1107105801107 01000 1২০৮৭] £৯১৪000 ১০০160৮) ৮01, 15007 220-209 

270 462-100. (60167790525 155585, 1873, 01. 25 00. 265 205.) 

(৩) 19০01121060 2150. 17011064000 18991, 000. 211004 16 05 [7161003 

[915 11102 0706 00170] 91036 £515000 909016515 01 7360891, ৮০1, তা 

০. 1০4. 

(8) 0০0৮171 80001)09 ডি, [২ 4. 35001619, ৬০1, 1500, 259-281 ([০৮াএ ৪] 

006 2১517010 99051 ০1 1367%21, 1363, ০. 11.,0.792-) 
2১৪ ৪2৮28: ক ২০৮: লিলা ল৫5 এক কদর] সিরা. 1] শি. ৮6. 



আআ আল 1 9০ 

লিখিতই ছউক বা ৰাচনিকই হউক, পরম্পরাগত প্রবাদের প্রমাঁণ একবারেই 

বপ্দার পিত! বশোরবন্ম, বশে।বর্মার পিতা নরবর্দা, নর বন্মীর পিত। উদয়দিতা এবং উদয় 

দিতে)র পিত| ভে।জ। 

ভোজ 

উদয়দিত্য 

পিসি 

নরবন্ম। লঙ্্ীদের 

ূ 
বশে বর্ম। 

স্টি 
জয়বন্মাদেব লক্্বীবর্মাদেব 

উ মমন্ত খোদিতলিপিতে দেপিতে পাওয়া যায়, লক্দ্রীবন্্( ১২০০ সম্বতে 

অর্থাং ১১৪৩ খ্রীষ্টান্ে এবং ভাহার পিতা যশোবন্দা ১১৯১ সম্বতে অথাৎ ১১৩৫ 

খরা বি্দামান ছিলেন। ধশোবশ্ধার পিত। নরবন্দা ১১৬১ সম্বতে অর্থাৎ ১১০৪ 
রাধে বর্তমান ছিলেন। উই যশোনর্শ।র প্রপৌজ অর্জনবর্দ! ১২৭২ সম্বতে অর্থাৎ ১২১৫ 
বাষ্টান্দে রাজত্ব করেন। যশোবশ্ব। ১১৯১ সন্বতে অর্থাৎ ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্তিক 
মাংদর শুরুপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে নিজ পিতা নরবন্দার শ্রান্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণবিশেষকে 

ছুইখাশি গ্রাম দ্বান করেন। অতএব নরবর্্া এ বৎসরে অথব| তাহার কিছু 
পরের প্রাণতাগ করেন বলিতে হইবে। পুরুষ-পরম্পর(র আযু; সংখ! বা নৃূপতি-পরম্পরার 

রাজংক্াল গণনা করিতে হইলে, গড়ে ২৩০ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর করিয়া পড়ে। 

হাথণারে, নরবন্ম। ও তদীয় পিতা উদয়াদিত্যের রাজব-কাল-সমষ্টি নুনাধিক পঞ্চাশ 
বংগর হইতে পারে। ইহ হইলে উদর়দিভোর পিতা! ভোজ বাজার রাজতকালখ্রীষ্টাব্জের 

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অতীত হওযাঁ সম্ভব । ভোজচরিত ও ভোজপ্রবন্ধে নি:দ- 

শিচ আছে, এ রাপ্জা ৫৫ বৎসর ৭মাস ৩ দিন রাজসিংহাসনে অধিরূট থাকেন। 
উনুগারে খ্বী্টীবের একাদশ শতান্দীর প্রথম ভাগে তাহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হব 
এইটিই প্রতীয়মান হইয়| উঠে। অতএব অলবীকুণী যে তাঁহ!কে আপনার সমকালবত্তা 
বলিযা উল্লেখ করেন) তাহা ই সমস্ত খোদিতলিপির প্রমাণদ্থার। সর্বতোভ্তাবেই সঙ্গত 
৭ বিবেচনাপিদ্ক বোধ হইতেছে। যাহা হটক, যালব রাজোর অন্তর্গত ধারানগর 
নিবাসী ০] আজ ল্র1 এ পুতে 81 এ পহ ॥ আস লা প্ধ উহা জা পরল ০এ সত “শর ও ক শা হে আজ উ এ 



১১৬ ভারতবযীয় উপানকশ্সম্প্রনায়। 

পরিতা!গ করিয়া যুক্তি-পথ 'আ'লম্বন কর! শ্রেরঃ। নবরত্ব * নামে নয় জন 

পণ্ডিত বিক্রমাদিতা-বিশেষের নভামদ ছিলেন, এ প্রবাদটি নিতান্ত অল্প প্রাচীন 

নয়। থুটান্বেত্র ১০ম শতাব্দীতে বিরচিত বুদ্ধগয়ার একথানি খোদিতলিপিতে 

তা] গিখিত আছে | ভাদৃশ সদয়ে বিরচিত খণ্ডন গধাদ্য-প্রণেত। শ্রীহ্ষ 

নিজ গ্রন্থের শেবগাগে কাপিধাপ-কৃত কুদারসন্থবের শ্লোকাদ্ধ উদ্ধত 

করিয়াছেন। 

দু্সবদি ভাবনভ্বলাবনক্না: জনন্মযজামিৰ নজপভত্যাল- 
নিজানীনা ল সত্রত্বল নিবহঅন্ত “অিঅ্রথহাওদি মন্থন কষ" কন 
আমান্দণজ। 

সে সন্ধায় লোক-প্রনদ্ধ বলিয়া পুর পব্ব পঞডিতেবা তাহা ব্যবহার 

করিয়াছেন। 0৮বল সামধাই তা তক দগতে আগঠবক্ত কারয়াছি। 

এখন আন এরবধ-বরন। দ্বারা নিহাস করা যায় না। দে বুক স্ধ্ধন করা যায়, 

তাহা পিবপুঙ্গ হলে মার স্থ্যং ছেবন করা যায় না। 

উন্ধ(ত-চিহ্কে চিহ্ক এ এই শোকাদ্ধি কানিগাতর কুমারসন্থখের দ্বিতীয় 

বি ৫৫ (কেপ শেষ দুই চণ | ই ছবাং কুমার হইহে উততি। 

হ,হর্মই নৈষধ-র5রি তা | তয় টাকাকাণ প্রেমচন্ত্রেব ব্যাথানুলারে, 

৮ বঠ আধা ১১৩ শ্রোকে খগুমথ গথাদা গ্রঙ্থের আতা পাওয়া যায়। 

শ)হধ খাইাের শন শ চাদা।তে বিবাদান বশিধা শিব্চিত ভঃয়াছেন। সুতরাং 

কলিণান এ মমতার পুরে মরণ করিস! বজায় কীভিপভাক উডডীয়মান 

করেন বলিতে হয়। 

বাণতট এ. না মম শভাীর গ্রথমাতশে বিদানান ছিলেন ইহ পুর্ন 

গ্রদশিত হনে 21 ভিন ভরধচখুতর পারন্রেই কাংণদাদে প্রন 

লিমনদলদ্সব্র জ্ানিভানসন কনিঘু। 

সাল্যিরোন। তর জন্তরীতিঅ আাষণ ॥ 

হিটার, লোকের ঘেব্ধপ' তি জন্মে, শিলর্গ দেবনন্দন অর্থাৎ স্বভাব 
-শশ শ শীট পশশটাপীশিশ পাশা শি 

* নবরত্ব নামে নয ছন পাওহ নন্বৎ-মংস্তাপক. বিদমাদিত্যের সভাসদ 

ছিলেন। এ প্রন) জ্যোতঠব্বগাগ্ণ ব্যতিরেকে অন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থে 
বিদ্যা্ান নাই। 



উপক্রমণিক!। ১১৭ 

সি্ধ-খক্িশালী কাপিদাসের মধুর রদাতিষিক্ত স্ুুচারু বচনেও সেইরূপ 

| 
অতএব কানিদাদ এ শতাৰের পূর্বতন লোক তাহার সন্দেহ নাই। 
৫০৭ শকাবে অর্থাৎ ৫৮৫। ৮৬ খুঈাবে: খিরচিত খোদ্দিত লিপিতে 

হা'পদান ও ভারবির নাম সুম্পষ্ট ণিখিত আছে *। অতএব তিনি এ অবের 

টঞকাণীন লোক নন, এইটিই নিঃপসংশয়ের নিনূপিত হইল। উহার কত 

[বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার নিন্বাচন করিণার উপাজ্প নাই বলিলেই 

ঘ। বদুবংশ ৪ কুমার সম্ভবে ফলিত জ্যোতিষ-নংক্রান্ত এরূপ কতকগুলি 

গা মানছে যে, শ্রীমান্ হ, যেকোবি একটি প্রধন্ধে সেই সমস্ত পর্যয।- 

লাগা রিয়া বিণেচনা করেন, এ দুই কাবা খুগাশের চতুর্থ শঠাবদীর 
'ধাভাগ অপেক্ষা প্রাচীন হওয়া কোন বপেই সম্ভব নয় শমান্ বেবেরও 

এ এভগ্রায়ে অন্থমোদন করিয়াঙ্ছেন। £ উল্লিখিত দুই কান্যে এইরূপ পিখত 

০ গে 

শরিকনন: অ্বলিষত্ল'ক্মধহজনী: আুন্বিনমাতফন্দহ্ম্। 
সন স্ব ছল ম্বাজলা লিবাছলা আজিহিআাগ্রমলম্রন্ ॥ 

রবুবংশ |৩। ১৩।॥ 

নেষন প্রভৃশক্তি, মন্্রশক্তি ও উ'নাহশক্তি অন্গর ফল উৎপাদন করে, 

ব5ৰপ, শটী-ভুল্য বাজমহহিষা স্দক্ষিণ। যাসময়ে পুত্র প্রপব কবিলেন। সেই 
য়ে অহ্মটাতিগ|মী পাটি গ্রহ উচ্চ স্থান-স্থিত হইয়। তাহার সৌভাগ্য-সম্পদ 

7১৪ করিয়া দিল। 

সপ্রানমঘীলালঘিপল্য ব্রতী নিষ্রী স্ব ালিলয্য্যাল্লিনাঘাম্। 

ননননন্ত্ব ছিলনান্ স্কনাত্রা; নিনাস্কহীন্লান্রিঘিমন্মনিষ্ন্॥ 
কুমারসন্তব | ৭।১॥ 

*:176 10101772101 10110 1391009 1)1761 01079 10৭1 51406990120, 
14855 হা, 
1 )1,121510017101169 001 1০010151101) 131010591501101) 45107007716 001 ৬৬1350175- 

17411ণ /71 [30], 1873, 01. 551-58 আমার পরমাত্ীয় নিভাসনয শ্রীযুত আ।নন্দ- 
৭৪ ধাবু অগ্তগ্রহ পৃৰবক এ যেকে!বিরচিত্ প্রবন্ধের যুক্তি বিবরণধলি আমাকে লিখিয়। 
104 সপ 

1 উনি এন এপ: 48285575888 লিড, 



পপ পপ পপ সস পিস পপ পপ পাপা 

১১৮ তারতব্যায় উপালক-লম্প্রদায়। 

হিমালয় চক্রের সুুপক্গীর় জামিত্রগুণান্বিত তিথিতে বদ্ধুবান্ধব-সমতিব্যা' 

হারে কন্তার বিবাহ-সংস্কার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন। 

বনুগ্রহ উচ্চস্থিত হইলে রাজযাদি সম্পদ লা হয়, এমনকি পঞ্চগ্রহ উচ্চন্ 

থাকিলে যেসে ব্যক্তিও রাজ্যপদ প্রাপ্ত হয়। এ কথাটি লঘুজাতক নামৰ 

ঞ্োতিষ-গ্রন্থে হুম্পষ্ট উল্লিখিত আছে। 

নিদনিলিবদ্বজ্লঘ্রঘমনা মনন্লি হাজান: | 

অস্ত্াবিমিহন্নন্ুীতৃলনাস্ব লন্বন্ লিজীব্বান:॥ 
লঘুজাতক । ৯। ২৩॥ 

নান সংখ্যা তিন গ্রহ উচ্চি* স্থানে থাকিলে রাল্রকুলোত্তব ব্যক্তিগণ রাজা 

হুন। পঞ্চগ্রহ উচ্চস্থানে থাকিলে অন্য বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণও রাজা হন। 

পঞ্চগ্রহ যদি ত্রিকোণস্থ 1 হয়, তাহ! হইলেও ধীরূপ ফলগ্রদ হুইবে। 

ভারতবধণয়ের। ষে গ্রীকৃদিগের নিকট হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্র শি] করেন, 

এই পুস্তকের উপক্রমণিকার মধ্যে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ গ্রাদর্শিত হই 

রাছে $1 উল্লিখিত কুমারসস্তবোক্ত বচনের অন্তর্গত জামির শব্দটি গ্রীক্ 

ভাষার এ অর্থ-প্রতিপাদক শব্ধ বিশেষের সংস্কৃতরূপ বই আর কিছুই নয়। 

মলিনাথ জামি্ই.শবের এরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, 

* এক এক রাশি এক এক গ্রহের উচ্চস্থান বলিয়। নির্দেশিত আছে; যেমন 

রবির মেষ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মকর, বুধের কণ্তা। বৃহস্পতির কর্কট, শুকরের মীন ৫ 

শনির তুলা। 

পমীন্মীন্ছ্া: জন্ঘা জঙ্গিমীলনতাঘখা: | 

মাযাহ্লনল্লা্বা বাসন: ল্গলক্মভ্লিল ॥ 

রঘুনন্দন-কৃত জো।তিধতত্ব। 

+ এক এক রাশি এক এক গ্রহের তিকোপ বলিয়! বাবস্থিত আছে; ধেমন রবির সিংহ 

চক্রের বৃষ, কুজের নেব, বুধের কন্া, বৃহম্পতির ধনু. শুক্রের তুলা ও শনির কৃন্ত। 

বিদ্ী স্ব লনম্ব জল্যা অন্নী অহী ঘত:। 

'কাতীপা নিল্সীখালি নুাণি কাজ: ন্দলাল্ | 

রধূনদন-কৃত জে)তিষতন্ব। 



উপক্রমণিক! ৷ ২১৯ 

জালিন ববনাল্ বমলব্যালন্। 
লগ্ন * হইতে সপ্তম স্থানের নাম জামিত্র। 

গ্রীকৃ ডিয়ামিটস শবেরও অর্থ আবকল এইরূপ। উহার লাটিন্ রূপ 
ডিয়ামিটম্। শ্রীমান ফ, মেটনু'স্ লাটিন্ ভাষায় উহার যেরূপ অর্থ করেন, 

তাহা পশ্চাৎ উদ্ধত হইতেছে। সেই অর্থপূর্বোক্ত মলিনাথ-কৃত জামিজ 
শকের ব্যাখ্যার অবিকল অগ্রূপ। 

4 51806 80 2119 5120 0]0- 0০৫561১1100) 10061060700 650 

01317700018, 

এক রাশি হইতে সপ্তম স্থান স্থিত অন্ত রাশিকে ডিয়ামিট্ ম্ বলে। 

কি স্বন্দর এক্য!_-কি সম্পূর্ণরূপ সুন্দর একাইদৃষ্ট হইতেছে! পরস্পর 

দুরস্থিত উভয় দেশীয় বিষয় বিশেষের এতাদৃশ অখিদতপূর্ব প্রক্য-প্রতিপাদন 
অপার উল্লাসের বিষয়। ইহাতে কি অপারজ্ঞাত গুপ্তকথাই ব্যক্ত করিয়! 

দিতেছে! আরও দ্রেখ। কুমারসম্তবে জামিত্রের যেরূপ গুণ উল্লিখিত 

হইয়াছে, লবুজাতকেরও ব্চন-বিশেষে তাহার অনুরূপ তাৎপর্যয নির্দেশিত 

আছে | গ্রীকৃ জ্যোতিব্রিদের। ডিদ্মামিট,স্ রাশিরও সেইবপ শক্তি বর্ণন 
করিয়াছেন। কুমারসম্তব ও গ্রীক জ্যোতিষ উভয়ের মতেই উহ! উদ্বাহ্-পক্ষে 
শুভকর। ফ, মেটনুদ্স্পঃ লিখিয়াছেন, ডিয়ামিট,ম্ অথাৎ এ সপ্তম রাশি বা 
সম স্থান হইতে ডদ্বাছকাল নিণয় করিতে পার] যায়। 

৫310০ 19০0 0987)6169(610 04861720103 10001911511) (ঢা, ও 
15229 

কুমারমস্তবের পূর্বোক্ত বচনে রাশি-বিশেষস্থ চন্দ্রকল! স্ত্রীলোকের উদ্বাহ- 
পগ্ে শুভকর বলিয়া নিদ্দেশিত আছে। লঘুজাতকেও স্ত্রীলোকের পক্ষে চন্দ্র 
বিশেষরূপ শক্তি বর্ণিত হইয়াছে $। গ্রীক জ্োতিবিদ টলেমিও উন্ত্ুকে 

০ শাশা্পীীশিশীসি শশী 

পপ 

নী মেষ। বৃষ, মিথুনাদি রাশির উদয়কে লগ্ন বলে। 
+ পশ্চালিখিত বচন দেখ। 

7 লীঘ্তীঅল্মদন্ত ন্তজ্ঞ' ভিন্ন ব্বলুজঘ্ হ্সল। 

নবধীগানুবাজনিষ ভীলাঘলভ্তলগ ॥ 

লঘুজাতক। ২। ১ 
সী ও পুরুষের জন্ম ফল তুলা, কিন্তু এস্লে ( অর্থাৎ ভ্রীলোকের পক্ষে) লগ্ন ও চন উভয়ই 

৷ কলপ্রহ। তাহাদের বলাগ্রনারে শরীর ও অ।কতি হয়। আর যদ্রি ভাগ্র ভা সঙ্গম 



১২৪ তারতবধীয় উপাসক-মম্প্রঙ্গায়। 

স্রীলোক-সন্বন্বীয় বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । এমন কি, কুমারসন্বের নার 

তাহারও গ্রন্থে পিখিত মাছে, শ্ুরুপক্ষীয় চন্দ্র স্ত্রীগাতি র পক্ষে গুত গ্রদ। 

সংস্কৃত জাত্তকগুলি গ্রীক শাস্ত্রের অনুযাী। এ জ্যোতিষ শাস্ত্রের না 

হোরাশান্ত্র। তারতবাঁয় হোরাশান্্র গ্রীক জ্োোত্যি অবলম্বন করিয়া রচিত 

হয় জান! গিরাছে *। হোরাটি প্রাক শব্ষ। পৃর্ধে লিখিত হইয়াছে, বরা, 
মিহিরের একখানি গ্রন্থের নাম হোবাশাস্ব। যেকোবি গ্র'ক জ্যোতিষের 

সহিত ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শান্ধের এধ্য করিয়া গরদর্ণন করিয়াছেন, গ্রাৰৃ- 

দিগের এ শান্তর সর্ধতো'ভাবে সম্পূর্ণ হইবার পর, ভারত প্যায়ের। তাহাদের 

নিকট উহা গ্রথণ করেন | গ্রীন দেশীয় হোরাশান্ত্র খুষ্টান্বের ভূতীয় শত, 

বীতে সম্পূর্ণ হয়। অতএব ভারতবর্ষে উহা এ শতান্ধার পর ভিন্ন পূর্ধে কদাচ 

অবতীর্ণ হওয়া সন্তব নয়। উলিখিত দুই কাব্য গ্রন্থে এ শাঙ্ে গ্রন্থকারের 

যেরূপ পারদর্শিতার পরিচন্্ প্রাপ্ত হ্যাঁ যায়, তাহাতে তীহার সময়ে ভাবন্- 

বর্ষে বিষয় বিলক্ষণ প্রচারিত হইয়াছিল বলিতে হয় । এই সমস্ত পর্য! 

লোচনা করিয়া দোখলে, এ ছুই গ্রন্থ খুটানের চতুর্থ শতাব্দীর মধাভাগের পু 

বিরচিত হওয়া! কোনরূপেই সগ্ৃণ বোধ হয় না। হৃতি পৃন্েই থোদিতলিপির 

গ্রমাণানুদারে নিঃসংশয়ে নিৰপিত হইয়াছে, কালিদাস খুষ্টান্দের ষষ্ঠ শতাবধীর 

শেষ ভাগের পূর্বতন লোক !। অঠহএব তিনি এ খুটাদের চতর্থ শতাার 

মধ্যভাগের পর ও ও ষঠ শতাব্দীর শেষভাগের পুর্বে খিদাম'ন ছিলেন এইটি 

একরূপ প্রতীয়মান হইয়। উঠিতেছে। কিন্তু এই উভদ্ন সামার মধ্য্থলে বোন 

* উপক্রণিকার ১১২--১১৭ পৃাষ এবিষয দেখ। 

+1)15501910191) 00 2551701081200 [10010761111010-7 13011372500 12 

27013. 

2 ২৭৩ পৃষ্ঠ।। 

থু কালদাস-প্রণীত স্গচলিত কায়কথানি কাবা-নাটক বাতিরেকে অপর কষেকখাশি 

গ্রন্থ ডাহারই বিরচিত বলি লিখিত অ।ছে॥ ষেমন জো(তিখিদাভরণ, শক্রপরাঁভব, বারি" 

লগ্ননিকূপণ ইভাদি। কিন্ত এইগুলি নানাকারণে অপরাপর লোকের রচিত বলিয়! অনুমিঃ 

সঈলাদ ॥ ঘবতশ এ কমারসন্মব-প্রণে জা কালিদাস ধীষ্টা্সের চতর্থ শতান্ীর উত্তরকালীন 



উপক্রমণিক]। ১২১ 

নির্দিষ্ট সময়ে তিনি পরাভূত হন, তাহার নিংসংশয়ে নিরূপণ করিবার উপায় 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। তবে তিনি পুর্বোল্লিথিত নবরত্বের অন্তর্গত অমর ও 
বরাহমিহিরের সমকালবর্তী বলিয়! যে চির-প্রবাদ আছে, তাহার সহিত এ 
উভয় সীমা-নির্ণয়ের কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই বলিতে হইবে । সেই প্রবাদটি 
প্রামাণিক হইলে, যখন বরাহমিহির খুষ্টাকের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান 
বপিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন *, তখন তাহাকে ও খৃষ্টানদের ত্ী শতাব্দীর লোক 
বৃপিয়া বিবেচনা করিতে হয়। 

কালিদাসের নামোচ্চারণ মাত্র তদীয়" গুণ-গ্রাম ম্মবণ হইয়|। শরীর ও মন 

পুলকিত হইয়া উঠে। পূর্বকালে ভারতমণ্ডলে যত বিষয়ের যত গ্রন্থ রচিত 
ই, তাঁহার মধ্যে সাহিত্য-বিষয়ক রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানপকুস্তল মদৃশ সর্বানগ- 
সবদর নিফলঙ্ক প্রধান পুস্তক কোন বিষয়েই বিদ্যমান নাই। এ্রউভয় পাঠ 

করিতে করিতে নিরম্তর একরূপ অপূর্ব চিত্ত-চমতকাঁর উপস্থিত হইয়। নিরুপম 

গুনির্ণ স্বর্গ স্থথ অনুভূত হইতে থাকে । তাহার উপমার তো৷ উপম1 নাই। 
অবনিমগ্ুণে উটি একটি অদ্ধিতীয় পদার্থ হইয়! রহিয়াছে। উতপ্রেক্ষাও সেই- 
বগ। তাহার স্বভাববর্ণন অতীব মনোহর। তীয় বলবৎ ভ্রমণোৎসাহ ও 

নৈনর্গিক বস্তু পর্ধযবেক্ষণ-বাসনাও তাহার অসাধারণ প্রকৃতির পরিচায়ক। 

শাঙ্তবর্ষে এখন তাদৃশ পর্যযবেক্ষণ-শক্তি বুঝি আর বিদ্যমান নাই। ফলতঃ 
হন ভারতভূমির সাধারণ গ্লাঘাস্থল। 

কেহ কেহ তদীয় গুণে মুগ্ধ হইয়। তাহাকে কবিত্ব-গুণেব সর্ধাংশে সমানবূপ 
গ্রধান শক্তিশালী বলিয়া বণন করেন); এমন কি, ভূমগ্ুলের কোন কৰি 

স্পা সপ শিশির শপশািিশ 

করেন, রধুবংশ'ভে।জ-বংশীর় নৃপতি-বিশেষের প্রীতি-সাধন উদ্দেশে বিরচিত হয় (১)। আর 
দিকে। শঙ্কর গাব, পণ্ডিত একটি প্রবন্ধে রঘুবংশ, কুময়ন্তব ও অভিজ্ঞানশকুস্তুলের নান গং গরম্ণর মৌসাদৃগ্ত প্রদর্শন করিয়া এ তিনই এক গ্রন্থকারের গ্রস্থ বলিয়া বিবেচনা 
কবিয়াছেন (২)।* 

* প্রথম ভাগে প্রক!শিত উপক্রমণিকাংশের ৫২ পৃ! 
শিস ীশিশী শশী পপি ও পিপিপি এপ ২৯ পপ পাও 

(১) ৬/০9৪৩ [11510.01 [00107 [16721019) 1178, 0. 199. 



১২২ ভাঁরতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

কোন বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু মানবীয় 

মনের তল-্পর্শী সেক্সপিয়র্, গাস্তীধ্য-মহার্ণৰ মিল্টন্, প্রচণ্ড তেজশ্লী 
উৎস্থুক্যশীলী বায় ন্ ও করুণ, গাস্তীধর্য, রৌদ্রাদি বিবিধ-রস-সিদ্ধু সারগ্য- 

নিধান বাল্সীকির নাম বিদ্যমান থাকিতে উল্লিখিত অভিগ্রায়ে অনুমোদন 

করিতে পারা যায় না। কিন্ত মধুরতা খিষয়ে কালিদাস কোন দেশের কোন 

কৰি অপেক্ষা ন্যন নন। রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুস্তলের সুধাময় শ্বভাব" 

বর্ণনাদি অধায়ন করিতে করিতে সংশয় হয়, কালিদানকি ভারতবাঁয়? যদি 

সংস্কত সারসিক কাব্য-প্রণেতা অপরপির সমস্ত কবি ভারতব্যীয় হন, তবে 

কালিদাস ইযুরোপীয়! কিন্ত ইনুরোপীয় কবিত্ব কি এত মধুর ? ফলতঃ নৈমর্ণিক 

শোভানুরাগিনী গুণবতী ইয়ুরোপীয় কবিতা কবিতব-সামগ্রী পরিপূর্ণ রসবতী 

ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলে যেরূপ চমৎকারিণী হওয়া সম্ভব, কালিদাসের 

কবৰিত| সেইরূপই! ইযুরোপীয় স্থপতিগণেই অদ্বিতীয় আগরায় তাজ, গ্রস্তত 

করিয়াছে। 

হনন্নতুনবাভূন্নদ্দষতসগ' লঘান্পল্দাৰ' ললী 
ভ্ুভী মতন ল্লানি হৃদিননন্বী ভৃ্যাঘনী না মিন্বী। 
স্সম্বহুনজিনী সুঘিভিহ দুনাহ্য্ বন: জীবিভী 

সঁঘা; ঘল্সনি দাব্ভনা বুন নলাহত্বানন্রহ্্ মনা: | 

মুচ্ছকটিক পঞ্চম অন্ক। 

মেখাম্বকারময় গগনমণ্ডল ধৃতরা্ট্রের কৌশলচক্রের সদৃশ হইয়াছে। মধুর 

ধল-দর্পে দর্পিত ছূর্য্যোধনের হায় হৃষ্ট মনে গর্জন খরিতেছে। কোকিল দ্যুত 

ক্রীড়ায় পরাজিত যুধিটিরের স্তায় বন-মধ্যে গমন করিয়াছে পাগুবের! যেরগ 
বনবাস পরিত্যাগ করিয়৷ অজ্ঞাতবাসে অবস্থিতি করেন, সম্প্রতি হংসগণ সেট 

রূপ ধন (অর্থাৎ জল) পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত-চব ( অর্থাৎ অদৃ্) 

হইয়াছে। 

এই গ্রন্থে রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত উল্লিখিতরূপ বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত 

থাকিয়! মুচ্ছকটিক-প্রণয়ণ-কালে ও তাহার কিছু পুর্বে এ ছুই মহাকাব্য ঝ 

তদীয় মুলোপাখ্যান-প্রচলন পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। 



ভপক্রমাগক।। ১২৩ 

এঁ ইবল্লীর খোদিত লিপির তারিখে ভারত-যুদ্ধের সুম্পষ্ট উল্লেখ আছে। 

এ পিপি ধঁ যুদ্ধের ৩৭৩০ তিন হাঞ্জার মাতশত ত্রিশ বর পরে খোদিত বলিয় 
লিখিত রহিয়াছে। ইহার পুর্বে খৃষ্টানদের চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দে থোদ্দিত 

চাপুক্য ও গ্জ্জ্রর রাজ-বংশীয়দের তাত্রপত্রে কতকগুলি শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। 

তাহা যুধিটিরকে সম্বোধন পূর্বক লিখিত ও বেদব্যাস কর্তৃক বিরচিত * বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে 11 'মতএব এ সমুদায় তাত্পত্রাদি খোদিত হইবার সময়ে 

মহাভারতীয় মূল উপাধ্যানটি, এবং ব্যাসোক্তির উল্লেখ থাকাতে বোধ হয় যে, 
এক বূগ মহাভারত গ্রন্থই প্রচলিত ছিল। আর নাপিক নামক স্থানের গিরি- 

গুহায় খুষ্টান্দের প্রথম বা চতুর্থ পতান্ধীতে £ খোদিত কতক গুলি লিপি বিদ্যমান 

মাছে, তাহার এক খানিতে ভীম, অজ্জুন, জনমেজয়ের সহিত মহারাজ গোতমী 

পুত্রের তুলন! করা হইয়াছে গ। 

অষ্টাদশ পর্বের কোন পব্ধে ন্যণাধিক মতর শত বতমরের মধো সংঘটিত 

কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনা! ও সুণিশ্চিত বিষয়ের কিছুমাত্র নিদর্শন লক্ষিত হয় না। 
অতএব এ সমস্ত এ সময়ের মধ্যে বিরচিত ধলিয়! শন্থুমান করিবার কোন 

কারণ নাই । 

পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, পুর্বোল্িধিত কল্পগত্রকার আশ্বলায়ন ও বৈয়াকরণ 

পাণিনি প্রায় এক সময়ে অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ জীবিত ছিলেন। 

সেই পাণিনির ব্যাকরণ মহাভারতীয় মূলোপাথানের বহুবিধ বিষয় লক্ষিত 

শি. শিপ পিপিপি শি াশিশিশ শশশাশীশীটি হন - পাশা পপ শিপ” পপি 

* “মান লশনলা শহৃল্মালল আ্যানল” 1 

1 11110 90801772101 10176 1২0921 45512010 590161/, 1০৮/ 501105, ৮০1, 1, 009, 

409 270 070 276, 

| উহার তারিখ উনবিংশ সংবৎসর বলিয়। লিখিত আছে। উটি প্রচলিত সংবৎ হইলে, 

মাতান্তর খষ্টাব্ব এবং বলভি অবা হইলে তিন শত দাইন্রিশ খৃষ্টবা হয়। 

শ হাল হাব তল লীলধঘল নব ৮*+**ঞ্ব্ালাণ লব জললজঘ ঘন্ধং 

(বাহ?) মানি খালা নহি ভ্বলনলব | 

রাম, কেশব, অর্জুন ও ভীমসেনের তুলা পরাক্রমশালী * 4 * $।| ভাগ, নহুম 

জনমেলর,। শকারি অর্থ|ৎ বিক্রমাদিত্য, যযাতি ও বলরামের তুল্য তেজম্বী।.]০0178] 01116 

30101)8) 81817011010 [২09] 51900 99০1000) /01, ৬, 0. 41 



১২৪ ভারতবর্ষায় উপাসক-্সম্প্রদায়। 

হইয়। থাকে । তদীয় হৃত্রের মধ্যেই কুরু-বংশ, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, বান্দেব ও 

মহাভারতাদি নামের গ্রসঙ্গ ব! সুষ্প& নিদর্শন বিদ্যমান বুহিয়াছে। 

ক্যমান্ননন্তহ্যিক্জুন্থ্স্্র ॥ (81১১৪৪।) 

খাষি, অন্ধক, বুধি, কুরু এই সমস্ত বংশ-বাঁচক শব্দের উত্তর অগত্যার্থে অণ্ 

হয়; ধেমন বাদে, নাকুল, সাহদেব ইত্যাদি। 

নান্তইন্াস্তব লাষ্যা ন্ । (৪৩1৯৮) 

বাসুদেব ও অর্জুন এই ছুই শবের »ষ্টযর্থে বুন আদেশ হয়) যেমন বাসু- 
দেবের প্রতি ঘাহার ভক্তি, মে বাস্থদেবক, এবং অর্জুনের প্রতি যাহার ভক্তি 

সে অজ্জ্বনক। 

মন্থান্ ীসাকবতৌন্যাজাবামাহমাহনক্িস্িবীহর 
সন্ত্রন্তু । (৬২1৩৮) 

ব্রীহি, অপরাস্থ, গৃষ্ঠী, ধান, জাবাঁল; ভার, ভারত, ইৈনিহিল, রৌরব, গ্রবুদ্ধ 
এই দশ শবা পরে থাকিলে, তাহাদের পৃবের মহৎ শব্দ সংযুক্ত হয়) যেমন 

মহাব্রীছি, মহাপরাহ্ু, মহাভারত * ইত্যাদি। 

লক্লাসলান্ননীলাঘন্মানব্ল্লিলন্তুবলত্বনদ্ত'ঘক্ধনন্ৃনলন্গনান 
গল্ধত্্া । ( ৬৩1৭৫। ) 

নভ্রাঁজ, নপাত্, নবেদদ্, নাসত্যা, নমুচি। নকুল, নথ, নপুংসক, নক্ষত্র, নক, 

মাক এই সকল শব্দের প্রক্কৃতি-ভূত নএ অর্থাৎ নিষেধার্থক নকারের লোপ 
হয় না) যেমন যার কুল নাই, সে নকুল ইত্যা্দি। 

বানিস্ঘিষ্যা ক্যিহ: | (৮৩৯৫) 
গবি ও যুধি শর্ষের উত্তর স্থির শবখের সকার স্থানে ষকারের আদেশ 

য়) যেশন গবিষ্টির ও যুধিঠির | 
৯ পাপ সা পপ 

॥ আুমান্ বেবের এগকলের মহাভারত শব্দটি ভারত-কুলো ভব প্রধান ব্যক্তিবাচিক বলিয়া 
বিবেচন। কারয়াছেন। (1015607 01 [10191) 15100191076 08512100 709 [১1910 

0110 /90181120, 0. 185.) ইহা হইলে, মহ।ভারতে বর্ণিত ভারত-বংশের বিষয় পাগিনির 
সময়ে হুগ্রলিদ্ধ ছিল ইহাই বিজ্ঞাপন কর! এই সুত্র উদ্ধৃত করিবার উদ্গেখ মনে করিতে 
হইবে। 



উপক্রমাণক। ১২৫ 

এই কয়েকটি সুত্রের মধো দ্বিতীয় স্ত্রে গ্রকাশ করিতেছে, পাণিনির সময়ে 

র্যা তাৃশ পূর্ববকালেও অজ্জুন ও বান্্দেব পুজাম্পদ ও শ্রদ্ধাম্পদ এবং 

চুতরাং পুর্বকাপীন মহাপুরুষ বলিয়া! পরিগণিত ছিলেন৷ পাণিনি-সুত্রের 

থাখ্যাতে উল্লিখিত সমুদায় নাম এবং ভীম, সহদেব, কুস্তী, মাদ্রী সুভদ্রার 

নাম ও ভারতসংগ্রামের বিষয় সুম্পষ্ট লিখিত আছে *। ফলতঃ পাণিনি 

বাকরণ' পাঠ করিয়া গেলে, তাহা রচিত হইবার সময়ে মহাভারতীয় মূল 

উপাখানটি একটি লোকপ্রসিদ্ধ পুরাতন কথ! বগিয়! প্রচপিত ছিল, ইহা শ্বতই 

প্রতীয়মান হইতে থাকে । 

পতঞ্জণি এ পাণিনি-সুত্রের মহাভাষ্যের মধো নকুল, সহদেব, ভীমসেন, 

দুঃশাসন ও ছুধ্যোধনের নাম পিখিয়। গিয়াছেন 11 তিনি ভীম, নকুল ও সহ- 

দেবকে কুরু-বংশীয় এবং ষুধিষ্টিরকে অজ্জুনের জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন | তাহার সময়ে এ সমস্ত ব্যক্তির নাম সর্ধলোক-প্রসিদ্ধ ছিল 

এইরূপ প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন শখ! কেবল কৌরব ও পাগুবগণের নামো- 

দেখ করিয়া নিরস্ত হন নাই; ভারত যুদ্ধের বিষয়ও কীর্তন করিয়াছেন । 

অন্বান্থ ঝা স্তন সুজ্যন্ন । (৩/২।১১৯। সুত্রের ভাষ্য ।) 
কুক-বংশীয়ের! স্তায়-সঙ্গত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

এইক্প গ্রচুর প্রমাণ ব্যতিরেকেও, মহাভাষ্যের মধ্যে একটি স্থলে 8 গ্রস্থ- 
[বশেষ হইতে উদ্ধৃত ও পাওব-যুদ্ধের বরনাত্মক একটি বাক্য পদ্যছন্দে রচিত 

দেখিয়া, রামকৃষ্ গোপাল ভাগ্ডারকর বিবেচনা করিয়াছেন, পতগুলির সময়ে 

মহাত।রতীয় উপাথ্যান-বিষয়ক কাব্য-বিশেষ বিদ্যমান ছিল, তাহা হইতে তিনি 

উঞ্ত চরণটি উদ্ধৃত করেন। সে চরণটি এই, 

স্সঘিন্রিনীঘী$ ব্ৃঘঘাৰ আাব্ভনম্। 
খড়গ হস্তে করিয়া পাণ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন ॥। 

পিল শিস টা শিপাশপীস্পাশীত শিপ 

«* পাণিনি।81১1৬৫, ১৭৬ ও ১৭৭॥ 81১1১১৪। ৪1২1৫৬| ৪1৩1৮৭] ৬1১।২*৫। 

1 ৪, ৯, ৪ এবং ৩, ৩) ১ সংখ)ক পাণান-শৃত্রের ভ।ষ্যে। 

1 ২,২, ৩৪ সংখ্যক পাণিনি হত্রের-ভযো। 

ণ. ৮,১১১ সংখাক গাপিনি-সুত্রের ভাষ্যে। 
২ পাপিনির ছ্বিতীয় অধ্যায়ের ছিতীয় গাদের চব্বিশ হুত্রের ভাষ্যে। 

| পতগ্রটির ও তাহার পূর্বতন গ্রস্থকার-বিশেষের গ্রন্থে পাব শখ দেধিতে পওয় 



১২৬ তারতবর্ষীয় উপামক-সন্প্রদায়। 

পঁ মহাভাষ্য-রচয়িতা মহাভারতীয় উপাখ্য।ন বিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ অবগত 

ছিলেন এমন নয়, যেমন, তৈগিরীয় আরণ্যকে ও সামবিধান ত্রাহ্মণে সঙ্নি ি্ 
৮ কিশাাশীশীিউ শা শািিশিপীস্ািপীসিীশিদস 

যাইতেছে। কাত্যাধনও পা ও পাঙু-সপ্ভান বাচক পাা শব ব্যবহার করিয়াছেন । কিন্ত 
পাথান-স্ুতে পাওু ও পাগব নাম বিদ্যমান নাই। বেদ শাস্ত্রে কুর ও ভারত-বংশীয়দিগের 

নম সন্নিবেশিত অ(ছে, কিন্তু গাব নাম নথিতে প1ওয| যায় না। উহাতে কু&-গাঁওবের 

বুদ্ধ-প্রলঙ্গও দৃ& হয় না।- ৯111110115 $11010116 ১০79101৮1006070076, 0, এ৭ 

বৌদ্ধ-এন্থক।রের! গাগুব ন।মে পব্বত-বানী একটি জাতির নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন 
ত।হ।র| উজ্জয়িনী ও বে।শল-বাগাদের শক্ত ছিল। (৬৬০১০০5 11. 17170040019 1878, 

0. 185.) মহাভারতে পাগুবাদগকে হস্তিনাপুরব।সী বিঘা বর্ণন করা হইয়াছে বটে, কিন্ত 

ধর গ্রন্থেরও স্থল-বিশেষে লিখিত আছে, গ্রথমে তাহারা হিমালয় পর্বতে থাকিয়া 

পরবদ্ধিত হন। 

হন দাসী: না: দক্ব হনহুননা লন্তানন্না, | * ৮ % 

* * নিনউ্রলালাী নল ঘব্প্র উলবন ঝিবা॥। 

আদিপব্ব | ১২৪1২৭---২৯। 

এইবপে, পার দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পু * *% সেই পবিত্র হিমালয় পর্বতে 
পরিবদ্ধিত হইতে থাকেন। 

প্রিনি ও গে'লিনন্ নামে প্রীক গ্রন্থক|রেবা ভ।রভণমের পশ্চিষোত্তব দিকে বাহ্ণীক দেশের 
উত্তরাংশে দোগডিয়েন। দেশের একটি নগরের নম প1ও1 বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং দিখু 
নদীর দুখ-নমীপহ্থ জাত-পিশেষকেও পাণ্ডা বলিয়। লিখিয়। গিয়াছেন। ভূগোলবিৎ টলোমি 
পাণ্ড নামক জে।কবিশেষকে বিতপ্তা .নদীর সমীপস্থ বলিয়া! কীঞ্ভন করিয়াছেন। কাতান 

একটি পাণি।নসুত্রেব বান্তিকে পাও হইতে গাগা শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন *। ল্ীধর 

হ্বকৃত ষড়ত।য।চর্সিকার মধ্যে কেকয় বাহ্লীকাদি উত্তর দিকৃস্থ কতকগুলি জনগদের মাহত 

পাণ্য দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'স সমুদ্ধায়কে গিশ।চ অর্থাং অসভ্য দেশ-বিশেষ 
ঘলিয়। কীর্তন করিয়। গিয়াছেন। 

“নাক্ক্াইন্মন্াক্সীক % *** হন দয়ান্হ্সা: ঘা; 17 

হরিবংণে দক্ষিণ দিকৃস্থ চেল কেরলাদির সহিত পাও্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। 

( হরিবংশ, ৩২অ, ১২৪ প্লো।) অতএব উহ! দক্ষিণ।পথের অন্তর্গত পাও্য দেশ। শ্রীমাদ 
উইলউান বিবেচনা কগেন, এ জাতীয় লোক প্রথমে সৌঁগডিয়েনা দেশের আধ বানী ছিল, তথ! 

হইতে ক্রমশঃ ভারতবধে আনিয়া বান করে এবং উত্তরোত্তর এ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিং 

বাস ৰারয়। পণ্চাৎ হান্তনাপুর বাসী হয়, ও অবশেষে দক্ষিণাপথে গিয়। পাঙা রাজা সংস্থাপন 

করে ।-:/5917110 13056010109) ০1, ১5৬১ 003. 95 204 96. 

রাজতরঙ্গিণীর মত্তে কাশ্মীর রাজের প্রথম রাজারা কুর-বংশীয়। অতএব তৎপ্রণেগ 

হইতে পাওবদের হস্তিনায় আপিয়া উপনিবেশ করাসম্তব। তাহার! মধ্যদেশ-বাদী অথচ 

০4822222255257-5-555555555255 
 ব্প 

%*. গ|ওোড্য ৭. বক্তব্য; ।-বৰাঞ্িক। 
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ব্যাস পারাশর্যয। শব্ধ দৃষ্টে প্রতীতি হয়, তাদৃশ প্রাচীন গ্রস্থকারেরাও ব্যাম- 

সংক্রান্ত কথা জানিতেন, সেইরূপ এ ভাষ্যের অন্তর্গত "শুক বৈয়াসকি শব 

পাঠে জানিতে পার! যায়, পতগঞ্রলি ব্যাস-বিষয়ক উপাখ্যানও জ্ঞাত ছিলেন 

তাহার সন্দেহ নাই *। | 

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এইটি গ্রতীয়মান হইয়। উঠে যে, 

পতঙ্ছলি ও পাণিনির সময়ে মহাভারতের মূল বৃত্তান্তটি একটি পুরাতন কথ 

বলিয়। 'গ্রচলিত ছিল। পাণিনি ব্যাকরণ-স্ত্র ও কাত্যায়ন তাহার বার্তিক 

করেন, এবং পতগ্রলি এ উভয় লক্ষ্য করিয় মহাভাষ্য গ্রস্তত করিয়৷ যান। 
পতঞ্জপি খু, পু, দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। পাণিনি তাহার বন্ধ 

"পাশা ি্পীদীি 

কিরূপে পাগুবৰ বলিয়া! পরিচিত হইলেন এই সমদ্যা-পূরণার্থেই কি পাও-পুর পাগুব বলিয়| 
কমশং একটি জনপ্রবাঁদ প্রচারিত হতল? তাহাদের জন্ম-বৃত্ত।স্ত ঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধ 
আছে। লোকেও তাহাতে নংশয় প্রকাশ করিয়।ছিল তাহারও নিদশন পাওয়া যায়| 

অহা লিব্ভ্ঞন: দাবত: জঘ' ননীমনি আনৰ। 
অ।দিপর্ধব | ১। ১১৭। 

দন্ত অন্টী লোকে বলিল, বভক|ল অতীত হইল, গাও প্রাণত্যাগ করিয়।ছেন; অতএব 
ঈহ(গ| কিরূপে তদীয় পুজ হইতে পারেন? 

£যুরোপীয কোন কোন প্রধান খঞ্থকর অনুমান করেন, গাও ও প|গব শব্দ সংক্রান্ত 
কথাঙুলি প্রথমকার মহ।ভাঁরতে সন্নিবিষ্ট ছিল ন1।--1)101105 /870107)€ ১৪11০10111 

|..101010010, 115, 441-নিত দেখ । 

+ 90১০5 1115001% 91 10010 1006010) 0, 184 দেখ । 

কেবল হিন্দুরা নয়, হিন্দু্দেষধী নৌদ্ধেরাও বাস নামের মহিম| শীকাঁর করিতে জ্রুটি 
কবেন নাই। গহাদের বৃদ্দদেবের একটি জন্মান্তরীণ নাম কন্ব-দিপায়ন। এটি কৃষ্-দ্বৈপ- 
নর পপান্তর বহ আর কিছুই নয়।-11)11. 

+ ১৩ পূঠা দেখ । পতগ্লি মগধ-রাঁলের মৌধ্যবংশীয বাজাদের ব্ষিয় যেরূপ লিখিয়া- 
ছেন, * তাহাতে বোধ হয, তিনি সেই সমস্ত নৃপস্তিকে অথব| তনাধ্যে কতকগুলিকে পূর্বতন 
লাক ঝলিযা জানিতেন। তীাহ!র। থ, পৃ,তিনশত পৌনর হইতে খু, পু, একশত পচানববই 

বস পর্য।% বাজধ করেন। এ কথাটিব সহিত উল্লিখিত অভিপ্রায় সর্বতোষ্ত।বে সঙ্গত 

গধা যাইতেছে । রাজতরঙ্গিনীর ১। ১৭৬ শ্লোকে লিখিত আছে, কাশীরের রাজ। 
মগিমন্ার সময়ে এ রাজা মহাভযোর অধ্যয়ন-অধাপন। প্রবন্তিত হয়। তিনি চৌষটি 

* লীন্বিষ্টিতব্যাঘিলিবস্বা: দন্ধল্মি না: | 
৫1৩।৯৯পাণিনি-শৃত্রের ভাষ্য। 

হৃবর্ণীভিল।ষী মৌর্যবংশীয়ের। দেব-প্রতিষ। গ্রতিঠা! করেন। 



১২৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

পূর্বের লোক তাহার সনেহ নাই। হিন্দু জাতিরপ্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে 
অনেক বিষয়েরই সময় নিরূপণ কর! ছুঃসাধ্য বা অসাধ্য ব্যাপার । পাণিনির 

সময়টিও তাহার মধ্যে পরিগণিত। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, পাঁণিনি 

ও কাত্যায়ন উভয়েই মহারাজ নন্দের সমকালবন্তী ছিলেন। নন্দ খু, পু, 

চতুর্থ শতাব্দীতে মগধ-রাজো রাজত্ব করেন। অতএব এ কথাম্ছদারে পাণিনিও 

সেই সময়ে জীবিত ছিলেন বলিতে হয়। একখানি উপাধ্যান গ্রন্থের উপাখ্যান 

বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তটি কর! হইয়াছছে। কিন্তু কাত্যায়ন 

যখন পাণিনি-স্ত্রের বার্টিক অর্থাৎ অর্থপরিফাঁর করেন, তখন পাণিনি তাঁহার 

অপেক্ষায় পূর্বতন লোক হওয়! সর্ধতোভাবে সস্তব। কাত্যাঁয়নের পূর্বে 

পাণিনি-সুত্রের অর্থ-স্বর্ূপ কতকগুলি পরিভাষ। প্রচলিত হয়; কাত্যায়ন মধ্য 

মধ্যে তাহা উদ্ধৃত করিয়! যান*। সেই সমস্ত পরিভাষারচদ্দিতাদের নাম 

লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কাত্যায়নও তাহা অবগত ছিলেন না। অতএব তাহার 

সময়েও সে সমুদায় পুরাতন বলির! গণ্য হইয়াছিল। অতএব পাণিনির ঠিক 

পরেই যে কাত্যারন বার্তিক করেন এমন নয়; তাহার পূর্বে এ সমস্ত পরি- 

ভাঁব। বিরচিত হয়। ইহা! হইলে ত্র উভয়কে কোন মতেই সমকালবর্তী বলিয়া 

বিবেচন। করা যায় না। কথাসরিৎমাগরের বচনাগমারে তাহার অন্তথ। স্বীকার 
৮ -প72?-2৮৮প্পপপ্্পপ্পাাি পিসি শি স্পাাশীশশি শশী 

শ্পাশাপাতীিপাীশী চে 
৮শপপশাপিপ পাপা সপ 

থষ্টাবা পধ্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব এ বিষষটির সহিতও এ সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র অসঙ্গতি 

নাই। মহাভ।য্যের রচন। কালটি হন্দররূপ কৌশল ক্রমে একরূপ নির্ধারিত হইলেও তাহা 

একেবারে অবিসম্বাদিত ন।ই। শ্রীমান্ বেবের ভ।রতব্যাঁয় অনেক বিষয়েরই প্রাচানব 

সম্তাবন।র প্রতিকূল পক্ষে অবিচলিত ভানে দণ্ডাযমান রহিয়াছেন। তিনি এবং বনেল * 

রগ্রন্থকে একখানি অপ্রাচীন সংগ্রহ-পুস্তক ও এমন কি থষ্টাবের সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে 

সংকলিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়।ছেন। এই শেষোক্ত কথাটিবত বিছুমাত্র প্রম।ণ দেখিতে পাও 

যায় ন|। শ্রীমান ফিলহরন্ ও রামকৃঞ্ গেপাল ভাগারকর তাহাদের মুক্তিগুলি একাদি 

ক্রমে পধ্যালে।চনা করিয়া স্তিজভাবে উত্তর প্রর্দান করিয়ছেন। এই গ্রকারে এ 

বিষয়ে এনেক দিন ব্যাপিধা উভয় পক্ষের বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে ।-17091 

45110100019 4১00১618276, 00. 21072917 ' 1)0০0171)67 7870, 00, 34575) 

09০91 1877, [১]. 301-397, 1৩161179075 15559 07) 1১91599৭04 8170 1১009111, 

[)9001771071570 এই সমণ্ত দেখিও | 

* যেমন ১1১৬৫ প।শিনিক্ত্রের বার্তিকে উত্ত "নানর্থকে অলো অস্ত্য বিধিঃ ইতি 

শরি ভাহা। 
চি টিজবোন্া ১ রিতা জি 

পা শশী 

15551, িতিলিলিতত ক (1 | তর তত। বিলি 26 (হোাযেযাযা721121750- 01, 



৬ এন।শক। | ১০) 

কারবার গ্রয়েঞন নাহ। সংস্কৃত গ্রস্থকারের ও বিশেষতঃ উপগ্ঠান রটমিতার। 

(ভন ভিন্ন সময়ের ব্যক্তিদ্রিগকে একত্র মিলিত ও পরম্পর সাক্ষাৎ করাইয়। দেন 

॥ বিষয়ের উদ্হরণের অসষ্ভাব নাই। শ্রীমান গোল্চদ্টুকর পাণিনিকে 

কাঠায়ন অপেক্ষা বু পুর্দের লোক-_-এমন কি, বৌদ্ধধর্ম-গ্রচারেরও 

পুব্বকালীন মনুষ্য বপিয়। বিবেচনা করিয়াছেন। এমান্ বেবের একটি 
1ণিনি-স্থত্রে শ্রমণ ও কুমারী শ্রমণার প্রনঙ্গ দেখিরা তাহা বৌদ্ধ 

1শম্রেধই পরিচায়ক বিবেচনা করিয়াছেন * | শ্রমণ শব্ষের অর্থ বৌদ্ধ সন্্যাসী 

এ এনণা খবেব অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। অতএব এই যুক্তি-প্রমাণে এ শুত্র- 

চায় ত| পৌদ্দ-পন্ম প্রণত্রনেন উত্তরকালীন লোক হইয়া পড়েন। সে স্থ্রটি এই, 

জ্লাহআ্লধাহিলি: | 

গাগণিশি। ২। ১। ৭০ | 

শমণা পভতি শখের নহি কুমাৰ শন্দের সমস হয়; হইপে, শ্রমণা গ্রভৃতি 

মন পিঙ্ঈ-বাচক, কুমার ও সেই লিঙ্গ বাক জানিতে হহবে; যেমন কুমার-শ্রমণ। 

মথাং পুমারা-শমণা | 

শমণ শবটি বৌদ্ধ-স্)মি-বাচক্ক বলিয়। অনেকধই হদয়গম আছে। 

,দণেরুল, করিংহেম্ ঠো একটি প্রণ্জে এবিষয় প্রত্পাধনার্থ সবিশেষ চেষ্ট! 

পাহয়াছেন | ॥ এটি প্রতিপন্ন হইলে ই॥মান্ বেবের কত উল্লিখিত সিদান্ডের 

শঞথা-ঘটনার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাতে! বোধ হয় না। আমণ শব 

যে কেবল পৌদ্ধ সন্্যাধি-বাচক, শ্রামান্ স, বীল.ও নারারণ এয়েগ্গর ষিমোগ 
এহ মতের পতিবাদ কিয়! এক এটি প্রবন্ধ কাশ করেন। তদনুলারে, 

এহ মাভগ্রায়ট ন। হিশ্ুু ন। গ্রাক কোন শাস্ত্রের ৭ কোন গ্রস্থেরই অনুমোদিত 

সম) আুমণ শবের আভিধানিক অর্থ যতি ও ভিক্ষু অর্থাৎ সন্যাপী ১। 

শাশীশশী শি 

*.11151919 01 1100]111) 15100500076, 18/8,1), 85, 

1 1)1011১0101)05, 0), সি], 
1 
| 11101711 /51101001015 17) 1৯৯0৮ 1,515 71101 15180190143 115 

২ হেমচন্ ও মোদনা। 

৯৭ 



১৩০ ভাঁরতবযীয় উপাপক সন্প্রুদায়। 

টতত্তিরায় আরণাকের দ্বিতীয় প্রপাঠকের সপ্ুম অন্বাকে শ্রমণগণ খষদেখ 

এদ্ধাম্পদ ৪ মন্োপনেষ্ট। ৭লিয়া ধর্ণিত হহয়ছেন। 

নানহ্গলা কনা ক্সঘ: আলব্ছা জন মন্সিলা বুন্নুঅন্লাূদমাও 

ঘলাহ্নওলিন্বাঘলন্রব হ্রংবুদঘিক্য: অ্ত্জাব্ভালি নাব্নত্ঞন্সলিন্মস, 

ক্ুত্রা ল্র ন্লা ল লালুমগ্রাওন্্ন্ জঘালিন্নান' ল্বঘ্রনি ন ক্ষজী- 

লন্বুতন্ননী নী$ল্ লমনন্নী$ন্বিন্ান্ি হাল ল: জপহ্সাননি লাল 

ঘমীচন্বন্ পনিললাগ নল জনাবদলক্যালনি ন হনানি নুল্াল্মমত্ণ্ 

অইনা হু বলল" মনান্যন্ ভুষলস্ক' অন্নুত্রা যু্ঘ নিজ্ৰনী হম্তিক্ঞ 

নহাজ্' জন এস্ব্রালবাগ্র সনিবত্াম বুন্ঘদনিগ্তন খুনান্বাীননল। 

নলযা্াানন্মান্ লীন শনি ন হলবতসত্ত্ব $বঅনা$মনণ্ 

নলাহিচ্দ নত ধান দুনা হুননান্জান্ সলপস্ম,ন ॥ 

০৬|ওপায় আরণাক | [দ্বতায় প্রপা2+। সপুম অগ্গবাক। 

বতরশনা অর্থাৎ [বন্ধ ও উদ্গমন্থা অথাৎ উদ্ধারে 5 পাছে ছুহ একার 

এমণ ছিলেন । খধিগখ তাহাদের [নিবট গ্রাথনা করেন তাহারা বাং 

শ্রমণগণ আঁনণায় ব্রণের ম৪£[ন কারতোছণেন ৪ ঝুগ্াও মন্ত্রে শব হইগা, 

ছণেন। খাবগন অগা ৪ ৩পগ্ত। সহকারে তাহা দগুকে গ্রাপ্তু হহলেন। 

তাহাদিগকে বণিণেন, [+ কারণ তোমপা অনিপায়-ধম্মের অনুষ্ঠান কএতেছ £ 

তাহার ( অথাৎ শ্রথণগণ ) খবিগণকে কাহিলেন। ভগবন! তোমাদগকে শম- 

স্কার। এই ধামে কিনপে তোমাদের মেবা করি? পধিখণ তাহাদিগকে 

বাঁগলেন, যাহাতে আমরা |নদপ।গ হহ, আমা।দগঞকে এইরূপ তোপ পারত ম॥ 

উপদেশ কর । তাহারা ্র্থাত শ্রমণগণ) এই সঞ্ল সু ধৃ কারয়া|ছণেন। 

“আছ না হুনদ্লল" "আহীঞ্মগ্ খন অল্ু্া "ঘুভ নিখ্বনাহতহি" এই মণ 

মন্র্ারা ঘৃতাহ?৩ প্রদান করিও | ্স্বানবাম এনিনহ্।ত” এই অগ্র দ্পা বৈগা- 

নরের অচ্চনা করিও । হহাতে জগহতা] খ্যাতরেকে অপর লমণ্ত পাপ ছহৃতে 

মুক্ত হহবে। তাহারা (অর্থাৎ খধিগণ ) এই সমুধা্ মন্ত্রোচ্চারণ পুর্বক ই৭শ 



উপক্রমণিকা। ১৩১ 

“বিয়া নিষ্পাপ হইলেন। বর্মারত্তে এই সকল মন্ত্র দ্বার! দেবার্টনা করিবে। 

"বিলে, পবিত্র হইয়! দেবগেকে গমন করে। 

মায়নাচার্য্য এস্কলে শ্রমণ শব তপর্বি বাচক বলয়! ঝাখা| করিয়াছেন। 

অলক; নদব্িল: | 
যে শরমণগণ বেদ মধ্্েধ উপদেট্া, তাহারা কদাচ বৌদ্ধপন্যামী নন । ভাগ- 

59 উল্লিখিত উদ্ধমন্থা পলি দিশেঘণে বিশেষিত এইরূপ অমণগণেরই 

'চঙ্গ আছে। 

নদ্বিসি নল্লিনিঘ নিচ্যনন্ল লামা দবমলিলি: গলানিনী লাম: 
মিম্শিন্দীজযা নলকীঘাসল লহনিল্সা অন্মান্ কু মিত্ুদালীনানজল- 
, সুতবীক্গানুত্ লন্দিলা আনা লল্লা স্স্নললাৰ | 

ভাগবত , ৫1 ৩। ২১ ॥ 

বিষ্ুন্ত | এই নজ্ঞে ভগণান্ 'গধান গ্রধান খধি কর্তৃক প্রসাদিত হইয়! 

»ভিব গীতি-মাপন ৪ উদ্ধমন্থা অর্থাৎ উদ্ধীবেতা বাত-বসন অর্থ।ৎ বিবস্ত্র শ্রমণ 

এএকে দন্ত গদর্শন-টদেশে সেহ বাজার অন্তঃপুধে মেরু দেনীর গে শিশুদ্ধ 

১দ মুনি ধাবণ কগিয়া জণশীর্ণ »ভালন। 

ননামনন্মামামা জুললাস্াপ্রঙ্জালিল: | 
আলা নাননললা স্সাব্মনিভা।নিসাৰকা! | 

ন্ধনিজনিষন্নবীল্ল: দনুত্ব: নিদ্ন্নায়ল: | 
ক্সানিক্বালীওম্স লুনিভক্ষমল! জবলালল: ॥ 

ভাগবত ১১২1 ১৯। 

কবি, হবি, অন্তবাক্ষ। প্বুদ্ধ, ধিপ পলায়ণচ আবিহোত্র, দ্রবিড়, চমস ও 
**শাজন এই নয়জন পরমার্থ-নি রূপক, আত্মবিদ্য|-বিশারদ) বাত-বসন গর্থাৎ 

৷ সম ও মহাভাগ্যশালী শ্রামণ হইয়াছিলেন। 

পামায়ণের মধোও গানে স্থানে শ্রমণেব গ্রমঙ্গ পাওয়া যায়। রাজা দশরথ 

+1:মধ যজ্ঞে শ্রমণগণকে ভোজন করান এইরূপ [লখিত আছে *। অরণা- 

রাম।যণ। বাণকাওড। ১১ স্গ 



১৩২ ভারতবষীয় উপাসক মম্প্রদায়। 

কাণ্ডের ৭৩ সর্গে শবরী নামে একটি শ্রমণার উপাখান আছে । তিনি 
পম্পাতীরগ্থ একটি আশ্রমে খধিগণের পরিচারকা ছিলেন ; রাম লক্ষণে 
দরশন পূর্বক নিজ আত্মাকে পবিত্র ও চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া আগ্নকণ্ডে 
গ্রবেশ করেন | 

ননা বনালালত্যাদি শন সবিন্্াবিষ্ী | 

স্মমব্যা জন লাল জ্বান্জন্ব্স । ন্বিজীনলী ॥ 
অগণা কাণ্ড । ৭৩। ২২ ॥ 

রাম! সেই পরলোক-গত খ্ষিগণের শবরী নামে একটি চিরজীবনা 

শমণ। তথায় অবস্থিতি কবিতেছে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

টাকাক।র বামান্চজ এস্থলে তাপশী মান্র বলিয়। এমণ। শব্ের ব্যাখা। 

করিয়াছেন । 

নবী লাল ভ্ানবীন্ঞাবা সরলা নাঘলী। 
কিক্বিদ্ধা]-কা.ও লিখিত আছে, রাম বালিকে বলিতেছেন, 

ক্সা্্্প মল লান্মালা আ্নল' সীৰলীফ্িলল্। 

সলগান ন্দধন পাদ অগা সাদ জন অধা ॥ 
কক্িন্ব্যা-কাঁও 1 ১৮ ৩৩॥ 

তুমি যেরূপ পাপকন্ম করিয়া, কোন শ্রমণ সেরূপ করিলে, তাহাণ ঘোর- 

তর শান্তি হয়। আমার পূর্বপুরুষ মান্ধীতা এইরূপ বাবস্থা করিয়! গিয়াছেন। 

যে শ্রমণ| চিরদিন খষগণের পরিচর্ধ্যা করেন, তাহার বৌদ্ধমতাবণগ্দিন। 

হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। মহাঁভার-্ীয় মঙ্জীনবনবামপব্ষে শ্রমণে? 

উল্লেখ আছে। 
জারা বাসন্ আঅলবাক্স নলান্মল: | 

ভিম্যান্তপাপালি ঘ ল্লানি দণন্নি লু: ছ্রিজা: ॥ 

হনগ্বানথাস্র অন্তরমি: দল্ভাম: আব্ভূলন্ল; ॥ 
আদি পন্ব ২১৫৩ ও ৪॥ 

অন্ত অগ্ত কথকগণ, ননবাসী এমণগণ, সুমধুর-দিব্যাথ্যান-বক্ত| ব্রাঙ্মণগণ ও 

অপরাপর অনেক লোক পাঁওনন্দনের সহিত প্রস্থান করিল। 



উপক্রমণিকা । ১৩৪ 

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে 
রে, প্রথমে শ্রমণ শব্দটি সাধারণ সন্ন]াসি-বাচিকই ছিল, পরে বৌদ্ধ ও জৈনের! 
নিজ নিজ স্ত্াদায়ের মন্নযামীদিগকে ত্র নামেই বিখ্যাত করেন এবং 
ঘৌঁক সঞ্জদায়ে এ উপাধির প্রাুর্ভাব দেখিয়া, হিন্দুর তাহা পরিত্যাগ 
ণরেশ। 

উল্লিখিত পাণিনি-স্াত্র শ্রমণ। অর্থাৎ কুমারী শ্রমণার এসগগ আছে। যাঁহার। 

চিব্গীবন অবিবাহিত থাকিয়া কৌমাস-কাপ অবধি অন্যাস-ধন্ম অবলম্বন 

৭য় চলে, তাহারাই কুমার-শ্রমণা রোমান কেখলিক্ নামক খুষ্টায় সম্প্রদায় 

ননেব! যেমন চিরজীবন সন্নাস-ব্রত পালন কৰে, বৌদ্ধদেরও সেইরূপ একটি 

সপ্্যাসিনী-নম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তদনুমারে, পাণিনি-হৃত্রের শ্রমণা বৌদ্ধ 

ধযলাধিনী হওয়। সম্ভব । এরূপ কৌমারসন্যাস যদি কেবল বৌদ্ধ-শান্স-সম্মত 

ঠব এবং হিন্দুশান্পের অনুমোদিত না হয়, তাহ! হইলে, শর সআ-রচয়িতা বৌদ্ধ- 

'শ্ম-প্রচারের পৃর্ধকালীন লোক হইতে পারেন না। কিন্ত ভাত নয়। পুর্ব- 

গালে হিন্দুপিগেরও যে অমণ। নামে সন্যাসিনী-মক্রধায় ছিল, শবদীর উপাখ্যান 

প্রণেই তাহ] গম্পষ্ট গ্রতীয়মান হইতেছে । হিন্দু জীলোকেও যে, কৌমার 
₹[প অবধি চিরজাঁবন অধিবাহিত থাকিয়া সন্যান পরত পালন করিত, তাহারও 

গম[থের অসদাৰ নাই । শবরীর উপাখ্য।ন ধেদপ বর্ণিত আছে, তাহ! পাঠ 

1ধলে, তাহার যে কোন উদ্ধা-মংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। 

বামানণে তিনি *চিরজীবনী”' “পরিচারিণী” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 

এ'গপর্বের ৩২২ অধায়ে সুপভা-ধন্দর্ধজ নামে একটি উপাখ্যান আছে, 

2৭] একটি ভিক্ষুক! অর্থাৎ সন্যাসিনী 3 সন্ন্যাস-ধন্ম অবলম্বন পুব্বক নানা- 

পেশ গাপন্রমণ করিয়। জনক-বংণো ভব ধর্মধব্জ রাজার সভাষ আগমন করেন। 

[শান পাশিগ্রহণ করেন নাই; কৌমারাব্ত(তেই সন্যাপ-ধম্ম অবনঞ্ন 

নিন | 

মাল্ত' লন্মিন্ নজরল সানা মন্লনি মনিব । 
নিলীনা মীলপন্মাতু বামনক্জা ঝুলিননল্ ॥ 

শান্ঠিপব্ব | ৩২২ । ১৮৫ 



১৩৪ ভারতবর্ষীয় উপানক-সম্প্রদায়। 

মেই মামি তাহার (অর্থাৎ গ্রাধান নামক রাজধির ) বংশে জন্মগ্রহণ 

করিরাছি। আমার মন্তুরূণ পাএ উপস্থিত ন। থাকাতে, মোক্ষধন্মে উপদি? 

হইয়। একাকী মুনি-ব্রতৈণ অনুষ্ঠান করিতেছি। 

এই উপাখ্যানের মধো বেদ, উপনিষদ, যক্ত, মোক্ষ, ইন্জাদি দেবতা গ্রভীতি 

হিন্দুধর্ুনংক্রান্ত নানাপিষয়ে শুণভার ভক্তি-শরদ্ধা প্রকাশিত আছে। অউতএব 

তাঞাকে হিন্ু এপি! বণন করা হইয়াঞ্চে, তাহার সন্দেহ নাই । বেদাবলদী 

হিন্দু সমাজে সীলোকের কৌমারাধস্থায় মন্যাস-এহণের বাবস্থা! না থাকিলে, 

এরূপ বর্ন করা সম্ভব হইত পা। মংস্কৃত সাহিোর মধোও এ বাণস্থার সুস্গ্ 

নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে । কি গান শকুন্তলা বৈথানস অর্থাত বাণপ্রস্থ ৭ 

অবপন করিয়া চিরগাবন পাণগ্রহণে বিরত থাকেন এই আশঙ্কায় ছচ্যস্ত তণয় 

সথীগণকে গিজ্ঞানা করিতেছেন, 

ব্রবলানল' জিললয়া লনলাদরালান্ 

লাসাববীভি মলললা লিদলিনন্মন্। 

ক্সন্মননজীন অন্তন্াদদস্নল্লামি 

বালা লিননাননি জা পরিম্াুলালিত ॥ 

গাথম মঞ্চ । 

ইনি কি গাণিঞ5৭ কাণ প্থাস্ত পুকষ ম€মর্গবিণজ্দত পান সম্থবতের ৪৪ 

ঠান পরিবেন 1 না চিরজীপনই সদৃশ-নয়ন গাঠত-ভাজন ভব্ণাগণেণ ম ১ 

একত্র বনবাসিনী হইয়া খাকিবেন। 

কৌমার-সন্্যাম অলম্বনের নিয়ম গ্রচলিত ণা থাকলে, এবাপ আশঙ্কা এ 

প্রশ্ন কবা কোন বূগেই মন্তব ও সঙ্গত হয় না! এতএব উল্লিখি 5 পাঁণিনি-নের 

শ্রমণ| ও কুমার-শ্রমণা শব্দ বৌদ্ধন্মের পরিচায়ক বলিয়া কোনবগেই নিয়া 

কর! যায না। বেদবপন্থী গ্রাীনতর ভাবতপধাধ পর্ডিভেরা অপেক্ষার 

অগ্রাচীন শাকজ্সকাবধদের হায় সীগোঁক্দিগ্ধে জন 4 ধন্মাধকারে এরধিগত ধন 

নাহ তাহাদের বেদে অধিকাব ছিল জানলেও অধিকার ছিন এবং টি 

শ্রমের কটি হইগে, তাহাতেও মম্পূর্ণ অধিকার ছিল । বিশ্ববারা গ্রভৃতি ধে 
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«১গ1 করেন *, গাগী ও মৈত্রেয়ী তত্বজ্ঞ।নে উপদিষ্ট হইয়। ব্রহ্মবাদিনী হন 

এ।২ শবরী সথলভা গ্রভৃতি কৌমারাবস্থায় মন্ন্যাসাশ্রম অবলগ্ধন পুধ্বক চির- 

গা|স তদীয় ধন্ম পরপালন করেন এইবপ (লিখিত আঁছে। 

কলতঃ ভাপশবর্ষ সংক্রাপ্ত কোন বিষয়ের সময়-নরূপণ-*্ত।৭ উপস্থিত 

-দথেই গ্রমাদ ঘটিয়া উঠে। পাগিনি বুদ্ধের পুর্ব্ব কি উত্তরকাণীন গো 

এ।এয়ে ইযুরোগীয় গণ্িতসমান্ধে অগ্তাবাধ মত-তেদ চণিতেছে। লেসেন্ ও 

শাক গাণিনিকে বুদ্ধ অপেক্ষ| গ্রাচান বলিয়। বিবেচনা করেন না। 

গাঁণনিপ্প সমবে যে সকল শন্গবূপ গ্রচপিত ছিল, কাতায়নের পুব্বে তাহ।র 

7 +ঠতকগুণি আগ্রচপিত ব| অধ বণিয়া গণ্য হয়; যেমন বাথায়,তগথায 

* ণাণঙ্গ বাচক একওরদ্$। পাণিশির ঘময়ে দে শবের যে অর্থ গ্রচপিত 

|, কাঠ্যায়নের পুৰ্বে তাহার মধ্যে কতকগুঁপর হথাঞ্ঠর উপাস্থৃত হয়) 

১ এন তক্ষা ও পের উভয় অথে ভক্ষা শব ২। পাখিশির মময়ে প্রচণিত 

দলক শর ও শন্দার্থ কাত্যারনের সময় মধো অব্যবহায্য হইয়া যার; যেমন 

৭ র্ধ প্রতাব্মান শন্ধ ॥) বেদমন্ত্রবাচক খাঁধ শব্দ শ, খতিক-বাচক হোএা 

এব .*. কাতায়নের ম্ময়ে কোন কোন প্রচলিত শাগ্রই পাণিনির দময় 

।।£ প্রণান্তত ৬র নাহ, বেমন আরথ/ক 11 উপনিতধ, খাজননেরি সংহিতা ও 

নতগব-বাখণ ! গথান আরণাক ও উগানধদ +1 শবের অন্তরূপ অর্থ কারয়।- 

৮৭ শান্ত্রবিশেষ বণিয়া ব্যক্ত করেন শাই। তাহার ঘময়ে এ দই শাঙ্গ 

1৮নহ থাকিলে, তাহ। না কর। কোনরপেই সম্ভব নয়। এই সম পর্যা।- 

এ1১ন। করিয়। দেখিলে পাণনিকে কাগঠ্যামনের বহু পুর্দের গোক বলিয়। 

এহগেহ পিশ্বান কগিতে হয়। এমন কি শতাধিক বৎসরের অপেক্ষ। অল্প পুব্বের 
বনে করিতে পারা যায় না। পাণিনি-্রের কোন গানে বৌদবধর্ম- প্রবর্তক 

শিপ ০০ ০৬ শাপ্পিশি শশাীশিট ৯ পশীশিশি পপি পি তি পাশ 

। থম ভামে প্রকাশিত উপঅমণিক|ংশেব ৮২ পৃঠ|। 

| এখমভাগে *কাশিত পকমশিকংশের ১১৭ পুঠ।। 

। ণান ৫1 ৭31২৫ ও ৮1818৫| ২ ৭1০৬৭ | | অ৪।৭১। 

। 8 181 ৯৬। +%:৫1১0১৩৫। 

। 4 এই পুণ্ত.কর প্রথম ছা পকাশিত ডপঞ্রমণিব।ংশের »৭ পৃতা দেখ । 

1 পাণিনিস্ত্র | ১১1৭৯ । 



১৩৬ ভ।রতবধীয় উপাসক-লন্প্রদায়। 

শাঁকা মুনির নাঁম উল্লিখিত নাই। বৌদ্ধমতানুখায়ী মুক্তির নাম নির্বাণ। 

পাণিনি একট তে অথাৎ ৮1 ২। +* সুত্রে) এ শব্ষের-অন্টরূপ অর্থ করেন) 

উল্লিখিতদ্দপ মুক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই । তাহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রচলি্ 

থাকিলে, তাহা না করা কোন মতেই সম্ভব নয়। শৌদ্ধশান্ত্রোক্ত নিব্বাণটি 

্রাৰলিঙ্গবাঁচিক বিশেধা-পধ, কিন্ত পাণিনি-প্রোক্ত নির্বাণ শব্দটি ত্রিলিঙ্গ-বাচক 

বিশেষণ। অতএব তাহাকে এ ধন্ম-গ্রচলনের অর্থাৎ খু, পু, পঞ্চম শতাবার 

পূর্বতন লোক বপিয়৷ পিবেচন| করাছ যুক্তি-দিদ্ধ বোধ হয় *। 

বাহ! হটক, খু, পু, পঞ্চম বা ষষ্ট শতাব্দীতে মহাভারতের মূল উপাধ্যানট 

একটি পুবাতন উপাধ্য।ন বপিয়া প্রচলিত ছিল এ কথ! অক্রেশেই স্বীকাঃ 

করা যায়। পূর্বেও মিগেস্থিনিজ ভার হব্যীয় মহাকাব্য-কীর্তনের বিবয় খাহা 

লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ইহার সম্পৃণ পোষধকতা করিয়া! দিতেছে । | 

উহ! হইলে আদিম মহাভাবতের বয় ক্রম চব্বিশ বা পঁচিশ শত বত্মর অপেক্ষ 

নান হয় না। 

উল্লিখিত বৈরাকরণ কাতায়ণই কল্পককার কাত্যায়ন | তিশি খেদন 

পাণিনিহুরের বাতিক করেন, সেইরূপ কল্সশ্থত্র 'গতাত অন্তান্ত অনেক পুস্তকও 

প্রস্তুত করিা থান, এইবপ পিখিত আছে। পণ্ডিতলমাজেও তাহা শীত 

হইয়। থাকে । ষডগুকুশিবা কাতায়ন-কৃত সব্বাঞ্ুর মুনির বিবরণে লিখি 

গিয়াছেন। 

ক্নান্সাগ্লমুলিল ল স্রীুসাব্লন্ন নু। 

সালজীন' ভ তুতজক্জ' নভ্জিতনন লিন্জ' নগ্রা। 

গ্বাহুজ্া্যামজ' বুল অনুত্দব্তষ্টমন স্ব ॥ 

্বনুগ্াব্ঘন্দ' বনি স্পান্বালভূলন্দল্। 
লতিম্সপ্রীলব্দান্বাঘনষাত্গজনিন্যুলি: ॥ 
নাজিলা ব্ুলজ্জন্মক্নাবুন্ন্মনয জাজ: | 

সনম নন্না স্বীব্ানা ব্লাজলালা ভ জাহব্দ: ॥ 

ক (70010510101015 1001057৮৪৪৮, 01750 10050157040, 

1 ৯১ পৃষ্ঠা দেখ। 
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স্সব্যা লিল লী ঘ: অত্যন্ত লান্ন্াবিজ্জা: । 
নত্কানানিকনীজাহ: দাব্িনীযনত্তাহান ॥ 

কাত্যায়ন মুনি ত্রয়োদশ থানি স্বত্র-গ্স্থ স্বীকার করেন) তন্মধ্যে দশখানি 

শৌনকের কৃত ও তিনখানি তদীয় শিষ্য আশ্বলায়নের * প্রণীত। দ্বাদশ- 

আপ্যায়-বিশিষ্ শৃত্র, চারি-অধ্যায়-বিশিষ্ট গৃহাস্থত্র এবং চতুর্থ আরণ্যক এই তিন 

গ্রকার গ্রন্থ আশ্বলায়নের কত। শৌনক ও তদীয় শিষ্য আশ্বলায়নের ত্রয়োদশ 

খানি গ্রন্ত অবগত হইয়। কাঁত্যাকন মুণি বাঞ্জিন্ নামক শুরু-বজূর্ক্র্দী আচার্ধয- 

দিগের হুত্র সমুদয়, সামবেদের উপগ্রন্থ, স্বৃতির শ্লোক, ৯ * * আথর্বণ- 

দ্িগব সমাক্ ব্রগকারিকা এবং পাণিনি-স্থত্র-বূপ মহালাগরের পোত-ম্বরূপ 

এাবান্তিক প্রস্তত করেন। 

ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাঁওয়! যাইতেছে, আশ্বলায়ন কাত্যায়নের পূর্বতন 

লোক। অগ্রে শৌনক, পরে মাশ্বলায়ন, অনন্তর কাত্যায়ন কলস্থত্র রচন| 

করেন। যদি কান্যারন খু, পৃ, চতুর্থ শতাবীর লোক হন, তাহা হইলে 

আলায়নকে তদপেক্ষ। প্রাচীন বলিতে হইবে । কত প্রাচীন, তাহ! নিশ্চয় 

বলা যায় না । চরক। ও বুহন্দেবতাদি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থে আশ্বলা- 

যনের নাম উল্লিখিত আছে। খগেদ প্রাতিশাখা আশ্বলাগ্নন-গুরু শৌনকের 

গ্রনীত বলিয়া! কাণ্তিত রহিয়াছে । গ্রন্থ-বিশেষের স্থ।নে স্থানে আঙলায়নব্রাহ্মণ 

নামক ব্রাঙ্মণ-বিশেষের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। একখানি আরণ্যকের নাম 

আশ্বণায়ন-আরণ্যক | 1 এই সমস্ত প্রমাণান্ত্সারে, আশ্বলায়নকে একটি 

দমধিক প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু গাণিনির সময় 

পরাস্ত আবরণ্য ক-শান্ত্রের স্থাষ্ট হয় নাই $। অতএব পাঁণিনিকে এ 
৮২ শালি শিং পিপিপি 

* আীলজ্ন্া নব সিথী5ম্বহুলননালা্বব্তান্ব: | 

ঘন নল্মাক্ছনন্মল: নূন জলা ন্মবরত্ঘন্। 
যড়গুরুশিষ্য। 

1 চবকনসংহিত। | ১ অ,৭ শ্লোক। 

। এভরের আরণ্যক পাঁচ তাগে বিভক্ত ; তাহ।রই চতুর্থ ভাগ আঙ্বল।়ন-আরপ্যক 
বালয়। উন্লিথিত হইয়।ছে। 

$ প্রথম তাগে প্রক/শিচ উপক্রমণিকাংশের ৯৭ পৃষ্ঠা । 



১৩৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্পরদ্দায়। 

আরণ্যক রচয়িত! আশ্বলায়ন অপেক্ষা! পূর্বতন লোক বলিয়! মনে হয়। কিন্ত 

অধিক পুর্বতনও বোধ হয় না। পাণিনি তদীয় গুরু শৌনকের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন। * ইহা হইলে পাণিনি ও আশ্বলায়ন উভয়কে প্রায় সমকাঁলবর্তী 

বলিয়৷ বিবেচনা করিতে হয়। তবে আশ্বলায়ন কিছু পরে প্রাদুভূ্তি হইয়া 
থাঁকিবেন। সেই আশ্বলায়ন গৃহ্যসত্রের মধ্যে মহাভারতের নামোল্লেখ করিয় 

গিয়াছেন। উপনয়ন-কালে যজ্ঞোগবীত গ্রহণ করিবার সময়ে খষিদিগের তৃপ্র 

সাধন করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে অন্ত অন্য খধির সহিত ভারত ব| 

মহাঁভারত-ধর্্মাচার্্যগণের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। 

রর 4 
% % % % &% অল্বান্য ক্সান্াহ্যাহন ঘন নুননন্লিলি। 

আশ্বলায়ন-গৃহ্য্ত | ৩। ৪ 

সুমন্ত, জেমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈলন্ত্রভাষা, ভারত-ধন্মাচাধ্য এবং অন্ত 

যত আচীর্ধ্য সকলে তৃপ্ত হউন । ! 

ভাবত বন্ত। খলিয়! কীর্তিত এ টৈবশম্গায়নের নাম মাংখ্যায়ন-গৃহাস্ঠত্রেও 

উল্লিখিত আছে কল্পন্ততর বৈদিক ধম্মেরই বিবরণ-বিষয়ক | পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, 

বর্তমান মহাভারতে তাহা? সাহত অন্যপপ পুহনতর ধর্ম-বিবরণ মিশিত রহি. 

যাছে। অতএব কলন্তরকার আখলায়নের উল্লিখিত মহাভারত এক্ষণকাৰ 

এই বৃহ্দাকার প্রচলিত মহাভারত বোধ হয় না; তবে ইচার অস্তনিবিঃ 

থাকিতে পারে। তাহাই ক্রমাগত পরিবা্ধত ও নূতন নূতন সংকলিত বিষয়ের 

সহিত সংযোজিত হইয়া একূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়। থাকিবে । $ আহ্বলায়নের 

« এই পুন্তকের প্রথম ভাগে প্রকাণিত। উপ মণিকাংশের ৬৮ পৃঠা দে দেখ। 
+ আহঙলায়ন-হৃত্রের কোন কে।ণ পুস্তকে মহ!ভারতাচার্য্য বলিষ| লিখিত আছে :- 

[11011075 45101071১15] 17107101005, ঠানির দেখ ॥ 

] শ্রীমান্ মূলব বলেন, গাণিনিব ধ্য।করাণে প| ও ও প।ওব শব বিদামান নাই; অভএব 
উহার সমকালবত্তা অথবা! কিছু অগ্র পশ্চ।ৎ জীবিত আবঙ্বন।যানের আস্থে যে মহাভি।বতে 

রর লিখিত আছে, তাহ এক্ষণকর মহাভারতের সহিত অবশ্যই ভিন্ন হউবে। (4 ৩, 
১00, বু 200 15-) শ্রীম।ন্ শেবেব এ আখলায়নোক্ত মহাঁজারতকে বুমান মহা ভাবতের 

স্বরূপ একখানি অনুবগ গ্রন্থ বলিষ! খিষেচন| করিয়।ছেন। 1115101) 01 1110141) 

[1001011810, 1878, 0). 97. 

৮ 



উপক্রমণিকা। ১৩৯ 

ময় অপেক্ষা অনেকাঁনেক অগ্রাচীনতর ঘটন! ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত দেখ 

য়। ন্যণাধিক দুই সহজ বৎসর পূর্ব-ঘটিত অথবা তদপেক্ষাও অপ্রাচীন 
[নেক বিষয় ইহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মহাভারতের মধ্যে যবন-জাতি ও 

বন ভূমির পুন; পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। * এমন কি, ভারত. 

দে এক ও যধন দৈম্ভ কুরুদৈত্তের মধ্যে সন্নিবেশিত হয় বলিয়া বর্ণিত 
ইযাছে। যবনদিগের সহিত আপলাপ পাপচয় ও .বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠতা ন| 

|কণে, গ্রন্থের মধ্যে এরূপ বর্ণন করা সন্তুব হয় না। কেবল আত্মীয়ত। ও 

নষ্টতা শর, বচন-বশেষে পরম্পর প্রতিকুলতারও সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত 

৫য় বায়। 

শাবন্াঅহাজ: জলত: জাল্সলত্ব লক্টানন্ন: 

অনন' জল্দমামাঘ অনলালন্ হন অঃ ॥ 

সভাপর্ব। ৪। ২২। 

কাম্বোজরাজ কমঠ ও মহাবল কম্পন (পানছ্য় বজ্ঞের সভায় উপস্থিত 

ন)। কম্পন রাজা একাকী যবনদিগকে সতত যুদ্ধে কম্পমান করিয়া 

ইণেন। 

এ ৭চশটি হিন্দু-ঘবনের যুদ্ধঘটনার বিজ্ঞাপক বোধ হয়। পুক্বকালে 
[রহবষায়েগ গ্রাকাদগকেই যবন বাঁপরা জানতেন। 1 ভারতবধের পশ্চি- 
াওরাংশে বাহলাক অর্থাৎ বালখ. এদেশে গ্রাকদিগের একটি রাঞ্য সংস্থাপিত্ত 

4 তাহ] |ক্য়ংকাল ভারতবষ মধ্যে পঞ্জাব ও দক্ষিণে গুজরাট পধ্যস্ত 
পা লীগ কিতা অনা রণ নর সং স্পা এ ৬৫ পে জজ রর জজ ০০95 বা পাপা লও এ পল রাশ ওজর জে রি 

জপ পসজপজজ পাপী পপশোশিশিতি পিসী 

১ত!বব। ৪ এ) ১১ ৩ ২৫) ৫০ অ, ১৬, ৩০ অ,৭১। উদ্যে।গ পর্ব, ১৯৩ অ, ৭ 
হুদ ধক গরবি। এত আ। ২২ । 

1 হবশান্তন মংক্ত গ্রন্থকাবথে।। গাঠান) আসব, % প্রশ্াঠ সকল আঠীয় মোসল- 
প্রপগিকে যবন বালয়। ডতমেথ কঞএয়াছেন । কও খোগণমাণ্ধন-প্রবর্তনের পূর্বকালান 

এ] নহাভারঠহদ অশেকানেক শ্রে আ]াতাবশেবকে যঝন বলা হইয়ছে। অতএব 
| ৭1ণ বর খোসণমান হইতে পারে না। খোদ্ধবগ্মা বলা অশোক বাজ হানে স্কানে 
গ৭৩।৮ অন্থশ(মনলপএ খো।দত করিয়া দেন? তাহার মধ্যে লাখত আছে, 
খ।ণথাজা লাল মাল বাস ন।পি ণব্ সসন্নিতরক্জঘ ঘালন্লা শ্াসাল হ্নালন্দিঘল 

এহ।ঘপানলা প ন্নিন্িচ্ছা ন্বণা (+) 



১৪০ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

ব্যাপ্ত হইয়া! থাকে। এর শ্রীকৃ্দিগেরই সহিত হিন্দুদের আলাপ পরিচয়, বিবা? 
স্্প্পীপপশ শাাটিশি শিট উ শশী শি 2 শ এ৪ পপি 

অস্তিয়োকনামক যেন রাজার রাজ্যে তদীয় সামন্তেরা রাজ্য করিতেন, সেই রাজ্য পধান্ত 
স্বত্র-দেবপ্রিয় পিয়দসি অশোক রাজ।র ছুই প্রকার চিকিৎসা স্থাপিত হইল (১)। 

গ্রীক ও পারসিক ইতিহানে এই (অর্থাৎ /১1119005 ) ন|মে একটি গ্রীক রাজ।র রাজন 

বিবরণ সন্নিবেশিত আছে । তাহার রাজত্র-কাল ও তৎসংক্রাস্ত অগ্ঠ অন্ত ধ্যাপারের সহি 
অশোক রজার রাজত্ব-ক|ল[দির একা করিয়। এই স্থির করা হইয়াছে যে, অশে।ক রাজার 
অন্ুশানন-পত্রে এ গ্রীক বালাই যোন রাজ! বলিয়। লিখিত হয়। কেবল এন্টিয়ে।কস্ নয 

তুরমায়ো, অস্তিকোন, মকো। ও অলিক্ছৃনরি নামে আর চারিটি রাজার উল্লেখ আছে। ইহার! 
টলেমি, এন্টিগোনস্, মেগেস্ ও এলেগজেগুর নামক এপ্রসিদ্ধ গ্রীক রাজা বই আর কেহই 
নয়। উল্লিখিত অনুশাসন-পত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার প্রাকৃত অর্থাৎ দেশ ভাষায় বির 

চিভ। প্রকৃত ভাষার যেন শব্দ সংস্কৃত যবন শব্দেরই রূপান্তর । অতএব ভারতবধীয় প্রা, 
গ্রন্থকারেরা গ্রীকদিগকেই যবন বলিয়। উল্লেখ করিঘ।ছেন হহাতে আর সন্দেহ রহিল ন|। 

স্রপ্রদিদ্ধ জ্যোতিব্রিৎ গগ যবনদ্দিগকে জ্যতিষ-শাস্ে গ।রদশা বলিয়। বর্ণন। করিয়।ছেন। 

নল ক্ছাদ্ছি ঘবলালনমু' বন্যন্ধ স্াম্জনিহু' ব্যিনন্। 

ল্রমিনন্$পি ঘুক্ন্প কি' দুলছু'ননিভুদ্বিল: | 

গর্গনংহিতা। 
ঘবনের! অবশ্যই গ্রেচ্ছ; তাহাদের মধ্যে এই শ। সম্যক্বপে প্রচলিত আছে ; অঙএ। 

তাহারাও ধধির ন্যায় পুজিত হইয়। থাকেন। ইহাতে জ্যোতিধক্জ দ্বি্জ কেন ন| হইবেন? 

এক দিকে গ্গ মুপি যেমন যবনদের যথেষ্ট প্রশংনা করিয়াছেন, অপর দিকে সেইরূপ 
পুরাণ-বিশেষে গাঞ্গেযর সহিত যবন-জাতীয় নৃপতি-বিশেবের ম্মধিক ধনিঠ তার বয়য় বণ 
রহিয়াছে । বিধুঃপুরাণ | ৫ অংশ | ২৩ অধ্যায় ।১--৫ গ্রে।ক। 

যাহার! ভূমগুলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, তাহার অক্লেশেই বুঝিতে পারিবেন 

(৯) শ্রীমান্ জেম্দ্ [প্রন্দেগ, এই ব।ক্যের এই কপ অর্থ করিয়া যান। (1০900721 /. ১, 
০. 74.) কিন্তু হ, হ, উইল ন্ ইহার কিছু অন্যথা করিযা বা।খা। করিয়াছেন। উভয়ের 
ব্যাখ্যাতেই যোন অর্থাৎ যবন রাজ] অগ্তিয়ে।ক গ্রীক রাজা এন্টিযেকস্ বালয়। উক্ত হ্ইয়াছে। 
পূর্বোক্ত অনুশ(সন-পত্র দেব-প্রিয় পিয়দনির কৃত বলিয়া! লিখিত আছে। উদ্লিখিত প্রিন্যেগ 
এ পত্রের অর্থেভ্েদ করেন। তিনি এবং শ্রীমান্ লেসেন্ প্রভাতি অস্ত অন্ত পঙিতের| নানা, 
কপ যুক্তিষ্সহক।রে এ পিয়দদিকে মগধ রাঁজে)র অধাশ্বর অশেক রাজা বলিয়। একরগ 
অবধারণ করেন। তাহ।দের সেই আভিপ্রায়টি প্রথমাবধি সব্ধত্র পরিগৃহীত হুহয়। আদি. 
যাছে। মধ্যে শ্রীমান্ হ, হ, উইলজন সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়া একটি প্রবন্ধ রচন 
করেন ।--1২০১21 25100 ১9০1০15 ]1901719], ৬০], ১1], 7850, [)0. 153-251 
91৫ ৬০]. ৯৬, 1350, 009. 357--367 দেখ। শ্রীমান্ কব্ন্ সেই সমণ্ড লিপির পুনরার 
অনুবাদ করিয়!ছেন। তিনি তাহা অশোক রাজার পত্র বলয়! [লিখিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ 
শান্ত্রে ও অন্ত অন্ত স্থলে এরাজার যেরূপ বর্ণন আছে, তাহার সহিত অনুশাসন-পঞ্োন্ 
অশোকের প্রকৃতি ও ব্যবহ!র পরস্পর ভিন্ন বলিয| সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।--[10191) 1১10 
0897)। ৮০1, 111. 0০, 77-81, 800 ৮০], ৬. 130, 257-276. 
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বিষংবাদ ও আত্মা য়তা-ঘনিষ্ঠতা-সংঘটিত হওয় সম্তভব। নানা গ্রন্থে যবন ও 
2 সী পিশশাী পাশাপাশি শী? 

গ্রাকেরাই এইরূপ জ্যোতিষজ্ঞ ধবন জাঁতি হওয়া সর্ববতোভাবে সম্ভব । সংস্কৃত শাস্ত্রে এ বিষ- 
'যর আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

বরাহমিহির-কৃত বৃহৎনংছিতাদি গ্রন্থে পুলিশসিদ্ধাত্ত, রোমকসিন্ধাত্ত ও মনিথ নামে গ্রন্থ 
ও প্রস্থকারের নাম লিখিত আছে। পুলিশ সংস্কৃত শব্ধ নয়; হয় গ্রীক, নয় রোমক। 
অলবীবনী তাহাকে গ্রীক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর একখানি এস্থ মানথ-কৃত বলির! 
পিখিত আছে । একটি গ্রীক জ্যোতির্বিবদের নাম মানীণো ছিল। পূর্ব্বোস্ত মনিখ সেই 
মানীথো বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। দিন-গণনারস্ত-প্রসঙ্গে ষবনপুর ন|মে একটি নগরের 
নম লিখিত আছে । আমান্ কবৃন্ বরাহমিহির প্রভৃতি জ্গো।তিব্বিদের অভিপ্রায় অবলম্বন 
পূর্ব উহ। এলেগংেগিয। বলিষা বিবেচনা করিয।ছেন। বরাহামহির-কৃত বুহৎ সংহ্তায় 
চ্িশটি গ্রোকু শব্দ সমিবেশিত আছে। যেমন ক্রিয়, তাঁবুরি, জিতুম, ছেলি, হিয়, কোণ, 
'হ1ব।, কেন, দ্রেকাণ। লিপ্তা, অনফা, সুনফ। ইত্য।দি। বাদরায়ণের কৃত বলিয়। লিখিত 
একখ|নিজ।তকে আ।গো ক্রিম, গণফর প্রহীতি কতকগুলি গ্রীক শব বিদ্যমান আছে। 
11015700101 01110 1১170195 1,0012 50010 1210 1, 0909. 07--73, 15.0195 
110010101501- 11) 0. 151) 289700-৯991015 10007191, ০7067, 7,199 800 
1১০)১ 1১0190009 0761301000 ১০]10106 01 41412000101, 00. 28, 9, 4৪, 
91, 53 010 54, 

সমধিক প্রাচীন সংগ্কৃত গ্রন্থে রাশিচক্রের কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। স্বিচক্ষণ জমেন্ পর্ডিত 
শমান্ হন্চজ মেন্ শরীক ও সংস্কৃত শাস্তোন্ত রাশিচক্রের ইতিবৃত্ত পয্য।লোচন। করিয়। স্থির 
করিয়।ছেন। হিন্দুর! গ্রণদিগের (নকট এ বিষয় শিক্ষা করেন। এইরূপ কারণবশতই ভারত- 
ববীয় গ্রন্থৃকারের| ঠাহ!দের প্রতি ভক্তি অদ্ধ! প্রকাশ করিয়।ছেন তাহ।র সন্দেহ নাই। 
বরাংমিহির-কৃত একথানি গ্রন্থের নামের অদ্ধ।ংশ গ্রীক ভাষ। এখানির নাম হোরাশাশ্র। 
হোরাটি গ্রীক শব্দ। এশার্রে তিনি গ্রহ ও রাশি সমুদায়ের গ্রীক নাম ব্যবহার করেন, 
গ্রহণের সংগত নামের সহিত গ্রীক নাস প্রয়োগ করেন, এবং রাশিগণের গ্রীক নাম সংস্কৃত 
ভাষায় অনুবাদ করিয়। লিখেন (১) 1--0170752001905 01 81, 1. ১০০1০) 1019, 72 200 
13 274 ৮৮৪0০175111, 151091210100, 09, 2547 

এক দিকে হিন্দুর! যেমন উল্লিখিত রূপে ববনদের অর্থাৎ এদের নিকট জ্যোতিষ-বিদা। 
বক উপদেশ গ্রহণের বিষয় স্বীকার করেন, ও নিজ গ্রন্থে গ্রীক শব্দ প্রয়োগ ও আীক 
জ্যোতিষের অন্তর্গত বহুতর বিষয় মা*্বেশিত করিয়। যান, আর দিকে গ্রীকেরাও সেইরূপ 
গঞ্ট[ক্ষরে লিখিয়া গিয়া'ছন, হিন্দু গ্রীক শানে নবিশেষ অব্ধ|করেন ও উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তি সকলে 
ডহ! [শক্ষ। করিয়। খ|কেন (২) | ৬/০০০5 11501) 01 [110121) 11001000000, 252. 

(১) শ্রীমান্ লেটোন্ অবধ।রপ করেন, গ্রীকৰের রাশিতক্র-বিষয়ক জ্ঞ/ন থ্, পু, প্রথম 
শত! ধার পূর্বে সপপূর্ণ হয় নাই। অতএব হিন্দুরা এ দমযের কিছু পরে স্বীয় গ্রন্থে এ বিষয় শংএহ করেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা হইলে, খ্রষ্টাব্দের ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদযামান বরাই 
মিহরাদির পুস্তকে এ বিষয় মন্সিবেশিত হওয়| সব্বতোভ।বেই সম্ভব ) কোন রূপেই 
মনত নয়। 

(২) ফিলস্ টাটস্ নামক গ্রশ্থকার ্রীষ্টবের দ্বিতীয় শতান্ধীতে এপলো নিন ম।মক গর্ডিত 
বিশেষের জীবনচরিতের মধ্যে এই কথা লিখিয়া যান। 



১৪২ ভারতবষায় উপা'সক সম্প্রদায়। 

কাম্বোন্জের নান একত্র লিখিত দেখা যায়। পূর্বোক্ত পিয়দসি রাজার অনু- 

শাসন-পত্রেও উহাদের নাম ন্নপ দৃষ্ট হইস্স। থাঁকে | * 
১৩৭ পৃষ্টায় উদ্ভুত মহাভারতীয় প্লোকে কাম্বোজ-রাজের পরেই যবন-বৈরী 

কম্পনের নাম সন্নিবেশিত রহিয়াছে । কান্বোজের| ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর 
সহ বর নি লি জেন শর কি বস সিসি পিপিপি তিসপলিশিলিন কি এজ _. স্:-:-2 চটি সিপিিনি পিশীশীশীগ ৮ পশাীশীশীশীসী শি শিপ ীশীপপাশীটিতি 

এই সমস্ত পব/।লোচন। কর্সিয়! দেখিলে, গ্গ খুনির পুজন্প? ও শ্রদ্ধ।স্পদ জ্যোতি বিরিৎ 
ঘখদেরা যে গ্রীক গতি এবং হৃতরাং প্রকৃত যে।ন ও নংস্কত যখন শব্দটি ধে গ্রীকজ|ত-প্রতি- 
গাদক হহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। 

আযোনিয়। দেশীয় ইবিখ]াত গ্রীকার্দগের নম হইতেই এই শব্দটি উৎপন্ন হইয়। থ।কিবে। 

[হরর ভ।ষায় উহাদের নাম ঘবন, পারসী ও আরবীতে যুন।নী, এবং পারসীক দেশের প্রাচীন 

কীলরূপা শিগলিপির ভাষায় বুনা বলিয| ভিপ্ত ঠইয়া আসিয়।ছে। দরাযুষ, ন।মে হপ্রাস 
পারমীক নরপতি খু, ,পু ৫২১ হইতে ৪৮৫ বংসর পথ্যপ্ত রাজ করেন। তাহার সেনাধণ 

মধ্যে ভারতবধাঁধ সৈন্ট সনিবেশিভ ছিল । অতএব যখন গ্রীকদের পারসীক ও ভাঞ্তবধায 
নাম প্রায় একবপ, তথন এ ভাবতবধীয় (সন্তেরা পারসীকত্দর নিকট এ নামঠি অবগত হুংয়। 

আসিয়াছে ইহ।ই সমধিক নস্তব বোধ হয়। 
গ্রীকদের পঞ্লাবাধিকারের উত্তর কালে আরব ও গাসমীক প্রঙতি অন্ত অন্য জাতি ও 

অবশেষে দঞ্ল জাভা মে।সণমান এবং এমন কি মসলনান ধস্মাবলখ। ভারতবযায়ের।ও 

বধন বলিয়া ভাঁলধিত হহয়।ছে। কা[লিদ!স পারসীক শ্রীলে(কদিগকে এবলী বালয়। কাণতন 

করয়াছেন। 

অনল ন্বব্জনক্সাণা পঞ্ট লম্বলর ল ঘ:। 

বঘুবংশ 181৬১। 

[তিনি ষবনীগণের মদ্য-পান-ানবন্ধন মুখ-পন্ম-র1গ বহু কাবতে পারলেন না| 

কাণিদান অভিজ্ঞনশকুন্তণেও হণ নৃপতাধগের নিয়োজিত খখনপাপচ।একা গণের প্রমর্গ 
করিয়াছেন। 

হন্থা প্রাবাঘযহআ্রান্থি' আক্মজাপি' নব্বদ্রত্মলাভাঘাবিষ্ীপ্ি' দহিব্রুহী দ্বী হন 

ান্সহ্ছি [িক্গন্সঘ্বী। 
অভিজ্ঞ/নশণুণ্তন। দিতীয় অক । 

প্রয়বয়ন্ত এই আগমন করিতেছেন। যবনীগণ শরামন ও বনপুষ্পমল। হপ্ডে ধারণ 
পূর্বক তাহাকে পরিধৃত করিয়৷ আ(দিতেছে। 

দশবুমরচরিতেগ প্রথম ও চতুর্থ ভচ্ছমে ক।লঘবনদাগ এবং বট ৬৪ামে যবন ও বব 
পোতের প্রমঙ্গ আছে । হ,ই,ডহলঙান এ যবন আত ও যবদপে(ঙকে আপন জাত ও 
আরব-পোত বালয়। ববেচন। কারয়াছেন।-171. 11. উ৬1150175 ]170100800101) (0 1000 

1959, 10100 0141102. 700000009 101 1015 1555495) ৬০1], 1180৭, 578, 

+1010 15179151107500000017 110 08101)0106170075 £7510909105107] ১৪৮০১, 

[, 247, 1) 2১141515062, 
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প্র্দেশীয় লৌক | * অতএব তীঁহাকেও এ গ্রর্দেশীক় নৃপতি-বিশেধ বিবেচন। 

করাই মহাঁভীরত-রচয়িতাদ্িগের অভিপ্রেত হইবে। তাহা। হইলে তিনি ষে 

যবন জাতির সহিত যুদ্ধ করেন, তাহার। এবং অন্যান্ত স্থলে উল্লিখিত যবন- 

জাতীয়ের এ দিকের এ বাহলীক রাজ্যের ববন অথাৎ গ্রীক ব্যতিরেকে অন্ত 

লোক হওয়া মন্তপ নয় প্রাক খৃ'পু প্রায় সার্ধ ছুই শত বৎসর হইতে খু, পূ 
নানাধিক সাতান্ন বৎসর পর্যান্ত বিদামান ছিল । অতএব মহাভারতের অন্তর্গত 

ববন-সংক্রান্ত কথাগুলি খ্রন্ধপ সময়ে অথবা উহার কিছু পরে লিখিত হইয়াছে 

বগিতে হয়। 1 

রামায়ণের ন্যায় মহাভারতে৭ স্থানে স্থানে; শক ও পহুলব নামক 
স্পা পাপা? পাপী পেপাল পপ পপীপাপাপিপাপাস পপ মি পাশা শীশস্ীপিশীশীপাশ পশশিস্পিশশশি 7 পিিলশিশীছি 

» এই পুস্তকেব প্রথম ভ।গে প্রকাশিত উপকমণিকাংশের ১১ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ এই 
হাখের উপকুণণিকীংশের ৯৭ পুঠ! দেখ । শেষোক্ত পৃষ্ঠায় কাখ্োজ-বংশীয বলিয়। অনুমিত 
হিদটুশ-নিবামী বৌযোনি। কামতে।জ, কাঁমোজ পঞ্ঠতি নামে পরিচিত যে সমস্ত লোকের 
বির লিখিত হইমাছে, তাহ!দের মধো এইবপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে. তাহার। মে।সলমান- 
দেব কুক কান্দাহারেব সন্নিহিত দেশবিশেষ হইতে বহিদৃত হ্ই্য়। এ পন্ধতে গিয়। বাস 
কবতেছে | -া0004]1২, 4, উস. 85700. 101071751010৭ 02090], ৮০, 

) 1১, 770. 
+ কিন্তু এ ধ।ঙ্গীক রাঞ্জা সংস্থাপনেব পূর্বেও গ্রীক্দিগের ভারতবর্ষে গমনগমন ছিল। 

গাঁণ রাঁজার। মগধ-রাজা(ধিপতি মহারাজ চক্্রপু।দির সভায় বাবংবার দত প্রেরণ কবেন। 
ক নূপাতি দিলিউকন্ খবষ্টা পবস্তনের প্রায় তিন এত বৎসর পূর্বের চন্্রগুপ্তের সভা 
গেগ্িনজকে প্রেরণ কবেন। পবে এটটিযোকস্ ডিউম।কস্ নামক এক ব্যক্তিকে এবং 
দরগা ট্লেমি ডিষে(শিগিয়সকে ও বোধ হয় বেসিলিস নামক অন্ত এক দুতকে এ চন্ত্রগুপ্তের 
1৭ অমিত্রধাতের নিকট পাঠাইযা দেন। এট্টিযে।কস একটি ভ।বতবর্ধায় রাজার সহিত 
শ্বিবধণ করেন। এ রাজা হৃভগদেন পলিয়। অগুমিত হউগ্লাছেন। উল্লিখিত সিলিউকঙ্ 
দ৫কে নিজ কন্য। সম্প্রনান করেন। এ কন্যা।ব নণ্চবী বা পরিচারিক। স্ববপ অপরাপর 
ক দীলোক মগধ রাজের রাজধানী পাটলিপুজ্রে আগমন করিয়।ছিল ত।হাব সন্দেহ নাই। 
গাবহবযের কেন কে।ন খোদিত লিপিতে যবনীগণণ্ে অর্থাৎ গ্রীক যুবতীদ্িগকে উপঢোকন 
ঝাণ প্রদান করিবাব বিষয এরণিত রহিয়াছে ।--( ৬৬০০১ ],1, 11001701010, 0, 2তা, 
1) অতএব বাহ্লীক রাজ্য সংস্থাপনের পূর্বেও গ্রীকদিগের সহিত হিন্দদের আলাপ পরিচয় 
? ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহার সন্দেহ নাই | কিন্তু ভ।রতবর্ষায টসান্ঠর মধ্যে গ্রীক সৈম্ভ সন্ি- 
এশদি কতকগডাপ বিষয়ের কথা পিকটস্থ ধাঁঙণীক বা'জার গ্রীকৃদদিগের সহিত আল।প পরি- 
১ বিজ্ঞপক হওয়াই সর্বাতোভাবে স্ব । কাস্বোস।দি শের নিকটে যবনদিগের নাম 
॥ খত থাকাতে, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে, ইহ! পূর্ধেই লিখিত হইয়াছে। 
্ সভাপব্ব। ৩১। ১৭॥ ৫০ | ২৩॥ ৫১। ১৫ ও ১৬ উদ্োগপধ্ধ। ১৯৬। ৭ ভীম্ম- 

গর্ব ।৯। 8৪, ৪৭ ও ৫১ | 



১৪৪ ভারতবর্ধায় উপাঁসক-সম্্রদীয়। 

ছুইটি জাতির গসঙ্গ আছে। যবন, কান্বোজ ও গারদ * জাতির সহিত 

খঁদুইটি জাতির নাম নানা সংস্কৃত গ্রস্থে একত্র লিখিত হুইয়। থাকে। 4 

ইহার সকলেই ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্বর-নিবাপী লৌক। থুষ্টাবের প্রায় 

দেড় শত বৎসর পূর্বে শকের1 ভারতবর্ষের পশ্চিম গ্রদেশ অধিকার করিয়। 

ক্রমশঃ উত্তরে হিন্দুকোহ, পর্বাত হইতে দক্ষিণে সিন্ধু নদেব মোহনা পর্যান্ত 

আপনাদেব আধিপত্য বিস্তার করে। পুর্বে তাহাদের বিষয় যেরূপ লিখিত 

হইয়াছে, ; তদনুমারে মহাভারতের এ স্থল গুপি দুই সহআ্ অথবা! তদপেক্ষাও 

অন্ন কালের মধ্যেই বিরচিত বলিয়া শ্বীকার করিতে হইনে। 

ইদ[নী পহলব্ জাতির পহলব, নামটি খুষ্টাব্দ-গ্রবর্তনের পর প্রাবর্তিত 

বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে $| ইহা! হইলে রামায়ণ, মহাভারত ও মন্রসংহিতার 

ঘে যে স্থলে পলব্ শব্ধ স্পিবিষ্ট আছে, তাহা এ সময়ের পরে প্রক্ষিপ 

হইয়াছে বলিতে হয়। 

রামায়ণ ও মহাভারত মুস্তকাবশী-সমাকীর্ণ দুর্বাময় শাদ্বল-বিশেষ। এ 

উভয়ে বৈদ্ধিক ও পৌরাণিক ধর্মের বিষয় ওতগ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্চ রহি- 

মাছে । একদিকে বৈদিক ধন্মু ৪ বৈদিক উপাখ্যান বিদ্যমান থাকিয়া শি 

নিস পূর্ব গৌরব প্রকাশ করিতেছে, অপর দিকে পৌরাণিক ধর্ম ও পৌরাণিক 
উপাখ্যান অবতীর্ণ হ্ইয়| বিষণ শিবাদি পৌরাণিক দেবতাঁদিগকে হিন্দু সমাজ 

« কোন কোন গ্রন্থে পারদ-্জ।তি পর।স্ত এবং পঞফাং*জআতি পরব ও পহৃব বলিয়া লিখিত 

অ।ছে।--৮৬11১০15 ৬1510 [0)01771110 1810, 00,150) 10415 795 010 3744 

1 মন 1১০। ৪৪ ॥ বিষপুরাণ। 9 ।৩। 
1 ৯৭ পৃষ্ঠা। 
$ জর্গেন্ পণ্ডিত শ্রীমান অল্স্হজেন্ বিবেচন| করেন. সংস্কৃত শান্ত্রোক্ত পহনব শট 

গহলধী ভাযার পহলব শব্ধ হইতে উৎপন্ন এবং উ পহ্ণ+ পর্থৰ (১) শবের অপত্রংশ। শ্রীমান 

নেলডিকিও ১৮৭৫ গ্রীষ্ঠাব্দের শেব ভাগে এই বিষয় সন্বন্ধীয় ও বিশেষতঃ এ অপত্রংশ-ঘটনার 

কাল-নিরূপণ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এস্থলে পর্থব শবের থকারের স্থানে 

হকার ও রকারের স্থানে লকাব আদিষ্ট হইয়। পঙ্গাব শব্দটি নিপন্ন হইয়ছে। এইবগ 

থকারের স্থানে হকার আ।দেণ হওয়।টি গ্রীষ্টানদ-প্রবর্তনের পূর্ব্বে ঘটিবার কোন প্রমাণ দেখিতে 

পাওয়। যায় ন। । প্রীমান্ বেবের অনুমান কবেন, থীষ্টান্বের প্রথম শতাবীর পরও পন 

শতাব্দীর পূর্ব এ শবটি ভারতবধে আলিয়। ব্যবহাত হয়।-- ১৬০1১০5 11, 1, 17105 

1010 100. 187) 153 710 31১. 

খা বাঁলকাণ্ড। ৫8২০ ॥ সভাপর্বব ৷ ৩১1১৭ ও ৫১।১৫| মনুসংহিত। ১০।৪৪॥ 
সস 

| (১) [১010111275, 



উপক্রমণিকা। ১৪৫ 

ধর্ম-বেদির উপরে প্রতিঠিত করিয়! দিতেছে । উতর গ্রন্থেই বৈদিক ধর্ধ 

সমধিক প্রবল দৃষ্টহয়। রামায়ণের মধ্যে স্থানে স্থানে দেবগণের সংখ্য 

তেত্রিশটি বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

অঘাঙ্গলব্ঘ আদঘি লহ লল ভাবি ত্ব। 

নন্ স্বয্ন্য লমব্তি'সইনা; ল্দদ্ববীমলা: ॥ 
অযোধ্যাকাণ্ড। ১১১৩। 

তুমি যথাক্রমে শপথ করিয়া আমাকে বর প্রদান করিতেছ; ইহা ইন্্রা্দ 

চেবিশ দেবতা শ্রবণ করুন । 

ক্সহিন্সা জন্িত হুনাব্নক্জি'জাহহিনম । 

ক্সাহিন্সআা নঘনী কলা আহ্বিলী নব ৰন্ন ॥ 
আরণ্যকাও। ১৪। ১৪ ও ১৫ 

আাধিতিব গর্ভে আদিতাগণ, বন্ুগণ, কদ্রগণ, অশ্িন-যুগল এই ৰূপ 

০্এশটি দেবতা জন্ম গ্রহণ করিলেন। 

দেবগণের এই সংখ্যাটি বোদবোক্ত ও অঠি প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই *। 

পুরাণোজ তেত্রিশ কোটি দেব-নংখা। কর্পিত হইবাব বহু পূর্বে উল্লিখিত 

মংখ্যাটি প্রচলিত ছিল। এ তোত্রিশটি দেবতাও বৈদিক দেবতা । পূর্বোক্ত 

ধ্নোকের অন্তর্গত “ইন্ত্রপুরোগমা;” পদে তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। 

অতএব এই কথাটি নিতান্ত বেদানুগত 'ও অতিমাত্র প্রাচীন কথ! । দশরথ. 

রাগচন্জ্, ষুধিঠিরাদি রাজগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বলিয়। বর্ণিত অশ্বমেধ-যজ্ঞ, 

বা্রসথয়শযপ্ত, পুলেষ্টি-ধাগ এই সমুদায়ই বৈদিক ক্রিয়া। পূর্বতন হিল? 
ঘমাছে প্রচলিত বলিয়। পরিকীর্তিত শ্বয়ম্বর 1, বিধব|-বিবাঁহছ £) স্বাঁমি- 

নিস সপ এপাশ পিসী পিপাপাশীপাশি 

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিক1ংশের ৩৪ পৃষ্ঠা। 
1 যেমন দময়ন্ত্রী ও দ্রৌপদীর বিবাহ।--বনপর্ধব। ৫৪--৫৭ ও আদিপর্বব। 

১৮৪-১৯২-অ। 

+ঘেমন নাঁগরা এরাবতের বিধব| কনা।র সহিত অঞ্জনের বিবাহ ।--ভীম্মপর্বব। 
২১।৮ও৩৯। 



১৪৬ ভারতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

মছোদরের সংসর্গ দ্বার সম্তানোৎপত্তি * গান্ধর্ব-বিবাছ 1, অপবর্ণ-বিবাহ 

1, জ্ীলোকের বহুবিবাহ 8, ও বয়ঃস্থ। হইয়া বিবাহ খ, অবিবাহিতা বস্থায় 

পীগণের মস্তানোৎপন্তি-গ্রচলন 1, পতি নিরুদ্দেশ হইলে তাহাদের 

পুনর্বার বিবাহ **, বলপূর্বক কন্যাপহরপ-প্রথ। 41, পরক্ষেত্রে 

“ যেমন বিচিত্রবীর্ধের পত্তী অন্বিকা ও অখ্বালিকার গণ্ডে ও ব্যামদেবের ওরসে ধৃত 
রাষ্ট্র ও পাও,র জম্ম-গ্রহণ। _ আদিপব্ব। ১০৬ অ। 

+ যেমন শকুন্তলার সহিত ছম্মন্তের বিবাহ ।__আদিপর্বব | *৩অ। 
1 যেমন অঙররাজ-লোমপাদ-কহ্য! শগ্তার সহিত খধ্শঙ্গ ঝধষির ও বৈশ্কন্ত! বিশেষের 

সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ | _রামাঁয়ণ, ১।১০।৩২। মহাভারত | ১1 ১১৫।১। 
$ যেমন পঞ্চ পাগুৰের সাহত দ্রৌপনীর বিবাহ । মহাভারতে এ প্রথাটি ননাতন ধশু 

বলিয| উলিখিত ও উহার অন্য।প্ঠ উদাহরপও প্রদর্শিত হইয়।ছে। 

হম ঘন্মাঁ গূনী বালখ্বইললনিন্বাহ্অল্। 
আদিপর্বা। ১৯৫1 ৩১। 

রাজন্। ইহ! ( অর্থাত স্ত্রীলে।কের বহুবিবাহ ) সনাতন ধন্ম। ইহার অনুষ্ঠন ককন; 
আর বিচ(র করিবেন ন!। 

শুমনস্ছি অবাবাতদি ন্িননা নান ীনলী। 

ক্তমীলঙখান্িনননী নম পন্মধ্বলানহা। 

নগ্ন ললিলা নালা নদীলিলানিলান্মল:। 

অনানালনগ লানুলনলান্ন: দন্রলন:॥ 

তা্দিপর্ব । ১৯৬। ১৪ ও ১৫। 

এইবপ পুরণ কথাও শুনিতে পাওয়। যায় যে, জটিল! নামে গৌতম-বংশীয একটি ধু 
পরায়ণ। কন্ত। সাত ধিক বিবাহ করেন। সেইবপ বাক্ষণ নামে একটি মুনি'কম্ত। প্রচেত। 
নামক তপন্থি-প্রধান দশ নহোদরেৰ সহধশ্মিণী হন। 

শা যেমন কুন্তী, শকুপ্তলা, দ্রৌপদী ও দমযস্তীর বিবাহ । 
| যেমন কগ1-কালে কুস্তীর গর্ভে কর্ণের ও নতাব৩ব গণে ব্যাসের জন্ম ।--আঁদিপর্া। 

১১১। আদিপবব। ৬৩। ৬৪--৮১। 
%. যেমন নল নিরুদ্দেশ হইলে, দময়স্তীর পুনঃ ম্বয়ন্ব র-কল্পন1 ।_-বমপর্ব। ৭০।২$ 

ইতা।দি। 

1 যেমন অজ্জুন কর্তৃক স্ভদ্র( হরণ এবং ভীম্ম কর্তৃক কাণীরাজ কণ্ঠ! অন্বা, অন্বিক! ৫ 
অন্বালিকাঁর অপহরণ এবং ছূর্ষোযধন কন্ভুক কলিঙ্গ দেশের রাজ চিত্র।ঙদের কন্মাহবণ।- 
আদিপর্বব | ২১৯,২২০ ও ১০২ অধ্য।য় এবং শান্তিপর্ধর, রাজধন্মানু শাসন পর্ববাধ্যায়,৪র্থ অধা।য। 

পূর্বতন হিন্ু সমাজে বলপূব্বক কগ্ঠ(পহরণ সাতিশয় প্রশংসনীয় বলিয়। গণ্য ছিল। 
সলছ্ম নব ক্লালাসজ্য।মন্ধী' পরন্মনাহিন! | 

আদিপর্ব | ১০২।১২। 

ধর্মনাদী পণ্ডিতের] বলপণণক অপহৃত কনা।কে সর্দ শ্রে্ঠ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। 



উপক্রমণিকা। ১৪৭ 

+ ও দাসী গর্ভে 1, সন্তানোৎপাদন, সচরাচর মগ্ত-পান ও গোমাংসাদি নানা" 

(বধ মাংস-ভক্ষণ £ এ সমন্তও বেদৌোক্ত ও মন্সংহিতাপ্রোক্ত ধন্ম-ব্যবহথার | 

ব্দসংহ্তায় ইহার অধিকাংশেরই সৃ্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

স্বয়ন্বর।--ব্িত্বনি মীনা মযনী নঘুঘী: বীনা অন্মঘা ারষয। 

মভানঘুলননি ঘন্ত্ত পা; অর্থ ঘা লিল' নন্তুন জল ল্রিন্॥ 
প্লু-সং। ১*ম) ২৭স্থ। ১২। 

॥ যেমন পাপরাজের মহিষী সুদেষা। ও তদীয় ধাত্রেযী রি গ্রে দীর্তম ধর দ্বারা 

নগ্ডানে।ৎপাদন। -আ।দিপর্বব। ১০৪ অ। 

(ষ সময়ে লে।ক-সংখা। অল্প ছিল, সেই সমযে এইকপ ব্যবহারের শুআপাত হইয়। খ|কিবে। 

জনসমাজের যখন যেরূপ অবস্থা ঘটিয়। উঠে, অনেকস্থলে মেইরূপ ধর্পু প্রবন্তিত হইতে দেখা 

ফায়। জাতীয় ধম্মের তো এই দশ! । 
1+ যেমন দাসী গভে ও বাসের ওুরসে বিছুরের উৎপত্তি ।-আদিপর্ব। ১০৬ অ। 

| যেমন অযোধ্যাকাণের ৯১ একানব্বই সগে ভরত-সৈন্য-ভোজন-ধৃত্তান্তে এবং সভ।' 

পর্বের ৩২ বত্রিশ অধ||য়ে রাজহয় যজ্ঞ.বিবরণে ও শান্তিপক্পের ২৯ উনত্রিংশ অধ]ায়ে রাস্তি 

(দব পাজাব উপ।থা[নে নান।বিধ মদ্য ও ছাগ, মুগ, শুকর, গে, বু'কুটার্দির মাংস ব্যবহরে। 

প্রসঙ্গ । 
পূর্বতন ও অধুনাতন হিন্দু-সমাজে স্বর্গ-মত্তয-প্রভেদ । এ উভ্যের ঝ|বহার দৃষ্টে, 4 

গতি েন সে জাতি নয় বোধ হয়। ইতি পুর্ব্বে মাহষ ম|ংসের বিষয় লিখিত হইয়াছে (১ 
১বকাদ প্র।চীন বৈদ্যক শাস্ত্রে গে, বরাঠ, কুট মাংসাদি ভোজনের ভূগি ভুরি ব্যবস্থ 

আছে। চবকের এন্্পান বিধ্যধ্যায়ের তৃতীয় সগে এ সমস্ত ও মেষ।দ অন্ত অন্ত বহুবি। 

মাংসের গুপ- নি বর্ণিত হইয়াছে । চরকের গ্লেহাধ্যায়ে লিখিত আছে। 
___- শশী শীশ্ীী্েশশশীটি শশাশ্ীিশ? শশী সত পাশ - শশা তি পি তাত পিপি শশি শপপিীপি ০০ ০ শী পপপিসসপপ্পপস্প্পপ পপ ০৭ পি 

(১) ৬৬ পৃষ্ঠ। দেখ। 

ঘি দন্তন্ত অ্বন্নন খর্তল লপ্ভিমা ক্সঘ:। 

্সাঁকুন্ন বুলি লর্তি সণানল ॥ 
ধ--সং1৮1১২।৮ 

(ই সপ্ত মহণ হরর! যখন তুম সহশ্র-সংখ্যক মহ্যি-ভক্ষণ কর, তথন তে।মার বীধ 
বন প্রকার হয়৷ বুদ্ধি পায়। 

থান্রননিক্িলামুহ্ভাতলাবাস্থজী না: | 

বন্যালীহলাণ্থাস্ব বৃঘবা; ভব: বসন সিলা:। 
স্রেহধ্যায়। 

লাবপক্ষী, তিত্তিরপক্ষী, মযুর। হুংস, বরাহ কুকুট। গো, অজ, মেষ মৎস্য এহ সঞ্ণ পশু 
পক্ষাদিরকাথ ম্লেহ-পান বিষয়ে হিতকা রী । 



১৪৮ ভারতবষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

কত স্ত্রীলোক আপনার প্রণয়াভিলাধী প্রশ্থধ্য-ভোগ-শালী মন্থুয্যের প্রতি 

অনুরক্ত হয়। ষে নারী রূপবতী, সেই ভাগ্যবতী। সেনিজে লোক মধ্যে 

আপনার বন্ধুরে বরণ করে। 

মাধবাচার্যয এই খকের ভাষ্যে নল ও অর্জুন এবং দময়স্তী ও দ্রৌপদীর 
নাম উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন । 

দেবর-সংসর্গ ।-জী নাঁ আযবলা বিঅলন হ্ন্ৰ' লয় ল শ্রীল 
জন্ধন ঘন্জ্ঞ স্সা। 

ধাসং | ১*ম। 8০51 ২ খ। 

(আশ্বন1) ধেমন বির্ধবা জীলোকে আপন শধ্যায় দেখরকে আকর্ষণ 
করে, অথবা! যেমন নারী নরকে আকষণ করে, সেইরূপ কে তোমাদগকে 

আকর্ষণ করিয়া থাকে ? 

মাধবাচাধ্য এই খকের ভাষ্যে দ্বিতীন্ন বর বলিয়া দেবর শব্দের বুৃৎপত্তি 

করিয়াছেন। 

অসবর্ণ-বিবাহ ও স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ।_তল ঘন্ পনমী হজ 

ব্লিঘা দুর শ্ন্লাক্পত্াঃ। লগা ভরত ভন্বী ্সন্মস্তীন্ অহন 
মনিহ জনা ॥ 

অথব্ববেদ 1৫।১৭।৮। 

ভাবপ্রকাশ, রাজনিঘ্ট, রাজবললভ এই দম ্রসথ- -রচরিতা রা প্রতোকে গেমাংসের ৰা 

কুকুট মাংমের নানাবপ শ্বাস্থাকর গুণ বর্ণন করিয়াছেন। রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর 

নিজ গ্রন্থে সে সমন্ত উদ্ধত করিয়া যান (১)। 
এ বিষর়ের একটি কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে। রন্তিদেব ন।মে একটি রাজা যাঁর পর 

নই ধান্মিক ও ত্রিয়াবান্ ছিলেন। রাপ্রি-কালে তদীয় গৃহে অ। 5থি সমাগম হইলে, উহাদের 
তোজন।র৫থ বিংশতি সহ্ম্র একশত সংথাক খো-বধ করা হইত, ইহাতেও ভাহ।দের সকলের মগা- 

বেশ ও তৃপ্তি সাধন হইত ন|। পাঁচকের| এই বলিয়। টীৎংক।র করিত যে, অদ্য আপনার! সুপ- 
মগ্বলি৩ অন্নম।ত্র ভোজন করুন; পুর্থেবর মত মাংস ভক্ষণ করিতে পাইবেন ন। (২)। লিখিত 
আছে, এ রাজার বজ্জে এরূপ বহুসংখ)ক পশু-বধ হয় যে, সেই সমণ্ত পণ্ডর চর্দ-ক্লেদ হইতে 

একটি মহানদী উৎপন্ন হ্ইয়াছে। তাহার নাম চন্মণতী (৩)। এ চন্মগ তীর বর্থনাম নাম 
চম্বল। মেবদুত-প্রণেতা কালিদাদ উহাকে রগ্ডিদেবের “হথরভিতনয়ালস্তজাং” অর্থাৎ 

গোবধ- জনিত রক্তে [ক্তভবা নদী বিয়া বরণ করিয়াছেন 1-(মেঘদুত ।৪৬। ) 

১) শব্দ কজগ্রম গে! ও কুক্কুট শব। 

(২) শান্তিপর্্ব ২৭১২৮ ও ১২৯। (৩) শান্তিগবন ।২৯।১ ২৪। 

7 ২ াাািপী্টি শা টিটি তি ৯ শিপ িৌপিপপসসপ বা পপি 



উপক্রমণিকা । ১৪৯ 

এবং কোন স্ত্রীলোকের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতীয় দশটি পূর্বস্বামী থাকিতে 
বদি কোন ব্রাহ্মণ তাহার পাণি-গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনিই তাছার 
পতি। * ৃ 

স্বীলোকের অধিক বয়সে বিবাহ।-_যুনন লহা ভৃঁলন জহ্যিয্বায 
নিথ্ঘানন' হহুঘ নিষ্ব্দাত। ছ্বাসারী লিন্দিন্তসই হী মনি অ ক্যা 
স্মহ্িলানহ্দ্ন'। 

ধ-সং। ১ম ১১৭ । ৭খা। 

অধিনায়ক আশ্বন্-যু্গল! তোমাদেগ গ্তবকর্তা কষ্চ-তনয় বিশ্বককে 
তাহাব বিষাপ্ নামক বিন পুত্র দান করিয়াছিশে। ঘোষ নামে (একটি 
পাণোক ) জরা-গ্রস্ত অর্থাৎ প্রাচীন হইতে ছল, তোমরা তাহাকে পতি প্রদান 
করিয়াছিলে। 

বিধবা-বিবাহ ও গান্র্বব বিবাই |__বখন স্ত্রীলোক স্বামিসতে 
অস্ত পুক্ষকে বিবাহ করিতে পারত, তখন বিধবা স্ত্রীর পুনঃ সংস্কারের গ্রথ। 
শঞপিত থাক! সব্বতোভাবেই সম্তব ! এই পুস্তকের প্রথম ভাগ্নে প্রকাশিত 
উপঞ্থাঁণকাংশের মধ্যে । এবিষয় একবার আলোচিত হইয়াছে । খগ্বেধ- 
হতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত দশম স্থক্তে সন্রিবেশিত যম- -যমী-নংবাদ 
গাগন্ববিবাহ, প্রচলনেরহ বিজ্ঞাপক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। তাহাতে 
পিরিত আছে, যমী যমের প্রতি কামান্ুরক্ত হহয়া বিবাছার্থে প্রার্থনা করিতে- 
“হণ, কিন্ত যম কিছুতেই সে বিষয় স্বীকার পাইতেছেন না। 

'লপুরর্ক কন্যাহরণ।--যহ্যালন্বা তৃষ্থিনা জাল্রার জবা নিষ্বা 
মিমন্যান স্সঘা। জনহী ললিন্ সনি নন্ অ্বত্বান অ হুন্ নস্ভান 
ছল নানক্ যান্। | 

ধা--সং। ১০ম। ২৭স্থা | ১১ ঝ। 

বাহার ছহিতা দৃষ্ি-হান, কে জ্ঞাতসারে তাহার সেহ অন্ধ দুহ্িতাকে 
শশা ২৩, 

পাপী 

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিকাংশের ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ। 1 ৮৮ পৃঠায়। 



১৫০ তারভবর্ষায় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

অভিলাষ করে? যেব্যক্তি এরূপ কন্তাকে লইয়| যায় ব1! তাহার লহিত বিবা। 
কামন] করে, কে তাছার প্রতি মেনি* নিক্ষেপকরে? 

দাঁসী-গর্ভে সন্তানোতৎপাদন |--কবষ খায়ি খগবেদমংহিতার দশ: 
মণ্ডলের অন্তর্গত কতকগুলি সথক্ত রচনা করেন। তিনি দাসী-পুত্র। ইরেয় ! 
কৌবধীতকি-ব্রাঙ্গণে তাহার প্রসঙ্গ আছে। + বজ্ত-স্থলে খধিগণ তাঁহাকে বলেন, 

হাহ্যা » ল্রত্বনীগবি ল নয লঘা বন্ত লন্বযিম্মাল:। 
কৌধীতকি-্রান্মণ । ১১। 

তুমি দাসী-পুত্র। আমরা তোমার সহিত একত্র ভোজন করিব ন!। 

কক্ষীবান্ও এ সংহিতার প্রথম মলের একটি খষি; তান দীর্ঘতমা। 
ওরসে ও অগরাজমহিষীর দাদার গে জন্ম গ্রহণ করেন এইরূপ পিথিত 
আছে। 

মদ্যপান ।--্নৃন্ত দীনাঘী ঘুচ্য' ন কৃমভাঘী ন ন্হাতাঁ। তরধ 
লনা জঙ্ন ॥ ্ 

ধ_সং। ৮ম ।২স্। ১২ খ। 

(ইন্দ্র!) তুমি সোম দমন্ত পান করিলে, তাহারা তোমার উদরে গি 

মদোন্ণ্ড ব্যক্তিদের মত যুদ্ধ করিতে থাকে । তুম হুগ্ধপূর্ণ গোস্তনের মা 

হও । স্তোতৃগণ তোমার স্তি করে। 

নন্দী হনন্ন ঘজ্যাম নিধি দী্ঘনি ন হাক: । 
ধ-নং। ৮ম ২১ ।১৪ খধা। 

ইন্ত্র! তুমি কোন ধনী ব্যক্তিকে ব্দ-ভাবে প্রাপ্ত হও ন।। স্রাম। 

ব্যক্তিরা তোমার দ্বেষ করে। 

গোমাংসভক্ষণ ।__মক্জময ঘুললাহাহ্ঘজ্য নিমৃতনা দহ হনান 
ইযা। তলান্থ ভবস্মিলঘন্্ন নীবাহ্বানি ঘন্মান্ি দ্লান্যান্। 

খ_সং। ১ম। ১৬৪স 1৪৩ খ। 
পা শপ পি পাপাপশাাশিতিশীপপাপপাীত শি পেশী শশা শশী শশী? তিল 

* অন্ত বিশেষ । 

1 এতরেন ব্রাহ্মণ ।২1১৯ ও কৌবীতকি ত্রঙ্ষণ ।১১। 
1 মুদ্রিত ধগ্বদনংহিতার প্রথম খণ্ডের ৯১৭ পৃষ্ঠ|। 



উপক্রমণিক1। ১৫১ 

অমভিদুরে গোময়-ধূম দেখিতেছি এবং সেই ব্যাপ্রিমান্ নিকৃষ্ট ধুম ঘার! 
অগ্নি দর্শন করিতেছি খদ্বিকের! শুরুবর্ণ বৃষ রদ্ধন করিতেছেন। সে সমুদয় 

প্রথমকার ধন্ম। 

কি অশ্ধ্য! এই অবসন্ন-গাঁয় নিশ্ভেজ হিন্দু জাতি কি এতই বীর্ধ্বান্ ও 

এতই তেজীয়ান্ ছিল যে, অশ্বমেধ, রাজনুয়, ব্রন্মোৎসব, সর্পসন্র, ্য়্বর, লক্ষ্য- 

তেদ, ধনুর্ভঙ্গপণ এই শব্দগুলি পবমার্থ-বৌধক ও সামাজিক ব্যবহার-প্রতি- 

পাক হইলেও, তাঁহাতে কেবল বল-বিক্রম ? শৌধ্য-বী্যই প্রকাঁশ করিতেছে। 

ফলনঃ রামায়ণের সমধিক ভাগ রণ-প্রতিজ্ঞ। রণোগ্োগ, রণোতৎ্সাহ ও রণ- 

ক্রিয়ার বিবরণেই পরিপূর্ণ বলিলে, অসঙ্গত হয় না। একটি ভয়ানক যুদ্ধ- 
বর্নই সমগ্র মহাভারতের মূল উদ্দেশ্বা। বালি দ্বীপে এ গ্রন্থ ভারতযুধ্ 

বণিয়াই প্রসিদ্ধ। মূর্তিমান্ বীর্ধা-দ্বরূপ চিরগ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র চির-দিনের 

নিমিন্ত হিন্দু জাতির পরম পবিত্র মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে। 

উহাতে কত বীর-দস্ত ও কিরূপ শূর-কীর্ভি প্রকাশিত হয় কেজানে? এ 

নামটি উচ্চারণ মাত্র, বল, বীধ্য, বিক্রমার্দিকে মস্তকে করিয়। উৎসাহ-তরঙগ 

উল্লম্ষন করিতে থাকে । ভীম ও অজ্জন তীঘ্ঘ ও কর্ণ, কপ ও দ্রোণ, রাম ও 

পরশুরাম * এই তেজোময় শব্দ গুলিতে সে সময়ের কি অপূর্ব গ্রভাব ও 

অপূর্ব সৌরভই প্রকাশ করিতেছে! তাহাদের নামোচ্চারণ মার শরীঝের 
শিরা সমুদয় চঞ্চল হয়, শোণিত-প্রবাহ প্রবল হইয়া উঠে, নয়ন-যুগল অরুণ- 

প্রভাব প্রকাশ করে, গাত্র হইতে যেন অগ্রিস্ফুলিঙগ সকল নির্গত হয় এবং চির- 

পিব্বাগ আগ্েয়গিরির অগ্ন7ৎপাতের ন্যায় উৎসাহানল প্রধাবিত হইতে থাকে । 
সামাদেরও কত মেরাথন্ ও কত থপলির + নাম লুপ্ত হয়! গিয়াছে কে 

স্পট ০ 
ািোীিশীোশিশী শি শীীীীশিশীটাশিিশিটি ১ শি ল 2- - 7 স্পা 

* হিন্দু জাতির তে। প্রকৃত ইতিহাস নাই। সুতরাং ভীমাঞ্জুন প্রভৃতি যে কিরূপ 
৪৭ খালী ছিলেন, কে নিশ্চয় বলিতে পারে? তবে, পাঠকগণ ! পুর্রকালে (ব সমন্ত 
বীরপুক্ষ বীর-প্রহথত। ভারততৃমির ম্বাধীনত্ব হুখ সঞ্চয় করিয়া বান, এ উৎসাহ-প্রদ্দীপক 
াজাগুলি তাহাদেরই বিজ্ঞপক বলিয়। বিবেচনা হইতে হইবে । কবিত-প রম্য 
ধগণ মণ্ডলে যতই উডীরমীন হও ন| কেন, তত্ব-পথ বিশ্ৃত হইও ন] | 

1 ীকের গ1রসিকদের সহিত সংগ্র।ম-ক!লে এই দুই স্থানে অসাধারণ শৌর্ধা-বীর্যা ও ঘদেশ-হিতৈধিত। প্রকাশ করেন। 

শো 



১৫২ তারতবষায় ডপাসক-লন্গ্রদায়। 

জানে? কত লিওনাইডস* ও কত কোঁডরস্$ এই বীরভূমিতে জন 

গ্রহণ কবিয়াছিলেন তাহাই ব| কে বলিতে পারে? একটি হিরোডোটসের 

অসস্ভাবে সে সমস্ত বীর-কীর্তি হয় তো! একবারে লুপ্ত হইয়। গিয়াছে। 
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এককালে বীর-কেশরী গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দের বীরত্ব ও রণ-পাগ্ডতা 

দর্শনে চমৎকুত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে যেরূপ গুণ-কীর্ভন করিয়াছেন, এবং তাহ, 

দিগকে যেৰপ দীর্ঘ-কাঁয়, পরাক্রম-শালী ও রণ-পর্ডিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ।, 

এখন তাঠা কেণল পুরাবুণ্ের বিষষ ও উপাখ্যানের স্থল হইয়া পড়িয়াছে। 

সে আবার নাই, গ্রকার নাই, বীর্য নাই ও আম্ম-রক্ষারও ক্ষমতা নাই। ৭ 

ভারতভুমি! তোমা? মহ্মা-হূধ্ায একবারেই অন্ত গিয়াছে! তোমার কী? 

চন্দ্র আর সঞ্চরণ করে না! কেবল তোমার ভুধন-বিখ্যাত বছুমূল্য দৃশ্তটমাণ 

সপ পাশা শা টি ৮৮৯ শ্টিশীপিশীপািপিিশ শশী এপ পপ ০ স্পা পা পপ পাপা ০ পাকা 

* লিওনাই ডস্ নামক শ্রীক বীর গাবসীকদের সহিত যুদ্ধ-উপলক্ষে রণক্ষেত্রে অভুতপূর্ব 
অভ্ভূত বীরত্ব ও অপমান দেশ-হিটৈধিত! প্রদশন করেন । 

1 কোড বস্ নামে গ্রীক রাজা স্বদেশের স্বাধীলতব-হুখ-রক্ষণার্থ স্বেচ্ছানুসারে কৌশলে 
প্রপহ)াগ করেন । 

1 1010011071560105 17115001501 11017, 1306, [9,266 

ণ এস্বলে একটি আশ্চর্য ব্যাপাব ম্মরণ ইইতেছে। ইদানী একশত বৎসরের মথেো 
ভারতবষীয়দের যেরূপ বল-ক্ষয় ও বাঁধ্য-ক্ষয় ঘটিয়!ছে, পূর্বে সহশ্ম বৎসরেও কোন কারণে 

সেরূপ কিছুই হয় নাই। বাঙ্গলা-দেশীয়েব। তো এ বিয়ে একটি অন্তিমাত্র হীন জাতি হইথ 

পড়িয়াছে। ৫০1৬০ পঞ্চাশ যাট বৎসর পুরেদেও এদেশে যেরূপ বলবান লোক বিদামান 

ছিল, এখন তাহার কিড়ই নাই। এদেশীয় গ্রন্থক।রদিগের মধো কেহ যদি স্বদেশীয় পূর্বতন 
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কহিনূর্ই অস্তরিত হইয়াছে এমন নয়, তাহার বহু পূর্বে চির-সঞ্চিত অমূল্য 

অন্তরস্থ কোহিনূর * একেবারে অন্তন্বত হইয়া! গিয়াছে । দীর্ঘকার় এখন অতি 

ক্ষীণ ভন্থ কাঁয়ে পরিণত হইয়াছে । কোথায় সিংহ-শাদূলের ভয়াবহ গর্জজন- 

ননি, আর কোথায় ঝিল্লীগণের মুছু-মন্দ আর্ত-প্বর ! কোথায় বীরগণের বীর- 

দর্প ও স্পর্দা-সহকৃত সাহস্কার ভঙ্কার-ধবনি, আর কোথায় দীন হীন আশ্রিত 

জনের কৃতাঞ্জলিপুটে কৃপা-প্রীর্থনা! সেই হিন্দু এখন এই হিম্ু! এক 

কালের পিংহ-শাদল-গ্রসবিনী ভারতভূমি এখন শশ-মৃষিক-প্রসবিনী হইয় 

কতই লাঞ্চিত হইতেছেন। তদীর় পূর্ব-প্রতাপের চিতাগ্নি হইতে কি সুদীর্ঘ 

এ ঘনীভূত ধূমাবলী উখিত হইতেছে। তাহার বর্তমান অবস্থা অগ্রিম; 

ভবিষ্যৎ গা়তর ধূমে আচ্ছন্ন । 

বদ্ধ-কায় তাঁরতভূমি আর অধর্থ্বের ভার বহন করিয়া কুপোষ্য-পোষণ 

লে।/কর শাবীরিক অবস্থা ও তৎসংক্রাস্ত রাজা রঘুরাম বামচন্দ্র, (১) রাধাগেয়ালা। আশাননা 

[স্কি, বামদ।স বাবু, তারিণী চট্টোপাধ্যায় প্রতি খলি্ বাকিদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়। 

প্রক।শ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সমস্ত বিষয় লোকের স্মৃতিপথ হইতে একেবারে 

অবৃচ্ত হয় না। কেবল উপন্যান লিখিয| ও দারা করিয়। আবঃশেষ কর! কি খ্রস্থকারের 

কায । 

"গ শতাব্দীর মধ এদেশীষ লেকের শবীর কোন স্কুলে অর্দ-ছুন্ত ও কোথাও বা এক হস্ত 

পমাণ $ম্ব হয়। পড়িয়াছে। বল-বীর্যের পরিমাণের তে! কথাই নাই। বাঙ্গালা-দেশীয় 

পীগামন্ধ পাঠকগণ। নিজ নিজ থাম ও অনা অনা পরিচিত স্থানের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়| 

'দখিবেন দেখি, ভদ্রলোকের নংখা| হান হইতেছে কিনা? ও ব'শ-বিশেষের লোপাপত্তি 

নএ1বন। ঘটিষ|ছে কি ন।7 আমি নিজে এ বিষয় যতদুর জানিতে পারিয়।ছি, তাহা কোন- 
বপেষ্ঠ শুদ্তচচক নয়। কোন কোন বিচক্ষণ আত্মীয় বাক্তিকে জিজ্ঞান। করিয়া যাহ! 
দানিয়াছি, ভাহাও দেইকপ। অনেক স্থলে ইতর লোকের বিষয়ও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়। থাকে, 
এক এক স্থানের বৃত্ত।ও্ত অতীব শোচনীয় । স্বজাতিপ উন্নতি প্রতা।শার পূর্ব্বে তদীয় শারী- 

বিক অবস্থা ও জন্মস্থিতিলয়ের বিষয় একবার লক্ষ্য কর! আবশ্যক । শারীরিক উন্নতি নকল 

নন হব মুলীভূত। 
“বিচিত্র কবিতে গৃহ যতু কর মনে মনে । 

কিন্তু গৃহ ক্ষয়মূল হইতেছে দিনে দিনে" 
সলতঃ মন্মুখে ঘে।র অন্ধকার! ঘোর সন্ধকার' ঘের অন্ধকার। 

পিস সিল? স্পা্পপীস্পাপাপাাা প্প্পাপপপপপী পিপিপি পলা পপ শী টির 

। জ্যোতিং-পর্বত অর্থাৎ তেজোবাশি। 
(১) রঘুরান ও রামচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ রঞ্জা কুষ্টচন্দে৭ পূর্বপুকষ। তিনি এ রঘুরামেরই পুজ। 

খীধুত কা্তিকচন্্র রায় বাবুর প্রণীত ক্ষিতীশবংশাবলীর ৮৭ ও ৯২৯৫ পৃষ্ঠায় ইহাদের বল 
বিকমের বিষয় দেখিতে পাইবে। 



১৫৪ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক সম্প্রদদায়। 

করিতে সমর্থ হন না। ভীম'জননী ও অর্জুন-মাতা। আর কাহার মুখাবলোকন 

কবিয়। আশা-পথ অবলম্বন করিবেন 2 গগনস্পর্শিবৎ হিমালয় ও আধ্যাবর্তের 

বগ্র-বিশেষ বিদ্ধ্যাচল যাহাঁদের বল ও বিক্রম, বীর্য্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম ও 

প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিয়। রাখিতে পারে নাই, সেই মহাপুরুষদের বংশে এখন এই 

অধম পামর-স্বরূপ আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ত্াহাঁদের শোণিত-কণা 

চিন্দু জাতির রক্ত শিবা হইতে একবারে অন্ত্বত হইয়াছে । তদীয় চিতা-ভন্ম- 

কণাও বিদ্যমান নাই। সে সমস্ত পুরাতন মহত্তর পদার্থ একেবারে অদৃশ্য হইয় 

গিয়াছে । তাহার সঠিত আর কণামাত্রও সংযোজিত হুইল না, কথন? 

হুইবেও ন1! তাহার কিছু কিছু কেবল তারত-কথার পরিণত হইয়াছে ও 

ক্রতি-পথমাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে । অন্ন-শিক্ষা 9 অক্গ-পরীক্ষা যে জাতিৰ 

বালক-সমহের ধর্-কর্ নলিয়। পরিগণিত ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই 

উত্পাহ-স্থল ছিল এবং প্রধান 'প্রধান ধর্ম-ক্রিয়া ও সামাজিক ব্যবহার ৭ল- 

বিক্রম, তেজন্থিতা ও রণোৎদাহেবই পরিচায়ক ছিল * সেই হিন্দু এখন এই 

হিন্দু। যে জাতীয় লোকের সমগ্র তৃতীয়াংশ ঘ্ধবাবসায়ে প্রবৃন্থ যুদ্ধামে!॥ 

আমোদি5 ও ঘুদ্ধ-মদ্দে উন্নত ছিল, বাহার! ঘুদ্ধে শিমুখ ও যদ্ধস্থলে ভয় পাপ 

হইলে, ক্ষত্রিয় কুল-বহিভূতি কুলাঙ্গার বলিয়া ্ণিত ও তিরস্কত হইত, ধর্্ম-যদ্ধ 

প্রাণ ত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই স্বগ-সাজ হইবে বলিয়া ধাঁহাবা বিশ্বাস করিত এবং 

শসভ্য বিদেণীম বীব পুরুষেরা যাভার্দিগকে মগাপরাক্রমশালা প্রধান ঘোদ্ধ। 

বশিয়! বর্ণন। করিয়! গিঘাছেন) সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! যাহার! অভূতপ 

প্রভূত শৌধ্য বার্দা ও পরাক্রম গ্রভাবে তুষার-মণ্ডিত হিমালয অবধি সমর 
সপিল-মুক্সিপ্ধ কন্তাকুমাবী ও সাগর-পার-স্থিত দ্বীপ-দীপাস্তব পর্যান্ত আপনাদের 

জয় পতাঁক1 ও ধর্মুপত্তাকা উডভীয়মান করিয়া অতুল কীর্তি প্রকাশ করিয়াছে 

এবং বলবৎ নদী প্রবাহের পুবপ্তিত তৃণ-পুঞ্জ-সদৃশ আদিম নিবাসীদিগকে নিযে 

ও নুশংদ ভাবে গহন ও গিরি গুহায় তাড়িত করিয়া ঘার পর নাই রণ প্রতাগ 

ও জিগীষা-গভাব-গ্রদর্শন করিয়াছে, সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু । তদীয় পুর্ব 

প্রভাব ও পূর্ব-মহিমার ভগ্রাবশেষও বিদ্যমান নাই। সমস্ত বাম্পীভৃত হই 

গিয়াছে ! কোথাঙ্গ সে হস্তিন। ও ইন্প্রস্থ ? কোথায় বা সে মথুরা ও উদ্ভব 

কোশল!? কোথায় ব! সে উচ্ফয়িনী ও পাটপিপত্র? নাম আছে, কিন্ত পদা? 
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নাই। অঙ্গার আছে, তাহাতে অগ্নি নাই। দেহ আছে তাহাতে জীবন নাই। 

সাকারবাদীর অশ্বথ-মূল-বিদ্ধ কবাট-শূন্য জরা-জীর্ণ দেবমন্দির বিদ্যমান রছি- 
রছে, তাহাতে দেব-বিগ্রহ বিরাজমান নাই । জয়ন্রী ও রাজত্রী দেবী একে- 
বারে অন্তঙ্গ ত হইয় গিয়াছেন।__মামুদশ! ও সবগিজীন্*। তোমাব! পরাথতের 
পদে লৌহ-শৃঙ্খল বন্ধ করিগাছ। তাহার আর মোচন হইল না|; বোধ হয় 
হইব না। মোগল, ও পাঠান্-কুল !-_ছুদ্র্য যবন-রাজ-কুল! তোমরা ক্রমা- 
গতই তদীয় কঠিন বন্ধনের উপর কঠিনতর বন্ধন সংঘটন করাইয়াছ। তাহার 
আর পদ-চারণ ও পার্শ-পরিবর্তনেরও সামর্থ্য নাই। তোমরা তাহাকে পর- 
বণহাব্প কঠিন কারাগৃহে টির কালেব মত রুদ্ধ কারণ ফেপিয়াছ। এস্থলে 

গরবশ |ক ভয়ানক শব! হিন্দুদের নরক, খু্টায়দের হেল, ও মোসলমান্দের 
দ্াহানম্ও খুবি সেকপ ভয়ানক ৭য়! নর-কুলের কাপ-স্ববপ জঙ্গিজ, তৈমুর ও 
শাদর, শার ভাধণ নামওসেরূপ ভীষণতর ভাব ধারণ করিতে পারে না! যে 
দিন তোমরা তাহাকে 1 স্পশ করির!ছ, দেই দিন তাহার স্বাধীনতা-স্থখের মৃত্যু 
পণ! জনন। ভাএতভাম! সেহ দিন তোমার চির-দিনের মত দুর্দিন উপস্থিত 
হংল। পেই দিন তোমার চির-সঞ্চিত স্থ প্রসন্ন ভাগা-জ্যোতিঃ ঘোরান্ধকারে 
পারণত হইণ। সেই দিন আমাদের ভারত-গুহে অদীম-কাপ-ব্যাপী মুতাশৌচের 
কখন কোণাহপ উখিত হইতে আরম্ত হইল। তোমার অবিশ্রান্ত অঞ্র-বর্ষণ 
আর নিরপ্ত হুইল না! কত শিলা-পাত, ঝন্বঝাবাত ও বজাঘাত | প্রভাবে 

'মহাদ্ মাশা-বৃ্ষ একেবারে উন্ুলত ও বিনষ্ট হইয়া আকাশ-পথে উড ডায়- 
[ণ ও অন্তঙ্গ ত হইয়া গেল। জননা ! এখন অভিযেক-বারির পরিবর্তে কেবল 
জলে তোথার চরণ-যুগল অভবক্ত করিতেছি [_-একি !-দাগ্রত স্বপ্ন! 
পল চিন্তা-বেগে মনের ভাবকে মৃত্তিমান্ করিয়া তোলে। সম্মুখে যেন একটি 
ইায়সা মৃন্ত প্রত্যক্ষ-গোচর হইল। বিছ্াতের গ্ঠায় নিমেষ মাত্রে আবিতূতি 
৪ 15রোহিত হইয়৷ গেল। মুর্তিধানি পরম পবিব্র, কিন্তু শোক-ছুঃখে সম|- 
টাণ হইয়। অতিমাত ম্লান হইয়া গিরাছে। মলিন এধন, সঞ্জণ নয়ন, দুই চক্ষে 
স্পিশিচছি 

পোপ পপি 
শা শিশিশী্পিশ শীট শিট শি শিশিত পপ 2 2 

" মোদলমাণ্ রাজ!দের মধ্যে প্রথমে এই ছুই জনে ভারতবর্ধ আ.রমণ করেম। 
1 ভারতব্কে। 
তৈমুর নাদির্ শা প্রভৃতির ভয়ঙ্কর উপদ্রব স্মরণ কর। 



১৫৬ ভারতব্ষীয় ভপাসক সম্প্রদায় « 

শতধার। বহিতেছে, ও চক্ষের জল বক্ষঃস্থলে আলিয়া শমশক্রেশ-জনিত স্বেদ- 

ধারায় মিলিতেছে। যেন কতই দুঃখ ও কতই ুমনস্তাপ ঘটিয়াছে। মুখে 
বাক্য স্করিতেছে না। যেন উপস্থিত বিপদ-চিস্তায় ও উত্তর-কালীন অণ্ুভ 

আশঙ্কীক্ মুখ মণ্ডপ বিবর্ণ ও ললাট-দেশ কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। দেখিলে 

বোধ হয়, ধেন কোন রাব্জরাজেশ্বরী রাঞ্জমহিষী ভাগ্য-দোষে রাজ্য-চ্যুত হইয়া 

কুপোষ্যবর্গের গ্রতিপালনার্থ পর-পরিচর্ধ্। অবপন্থন করিয়াছেন। দেখিয়! 

কোন দৃশ্তমান উৎকট পীড়ায় পাঁড়িত বোধ হয় না। কিন্তু যেন কোন অন্ত- 
ভূতি ক্ষয়কর রোগে শরার ক্রমশঃ ক্ষয় করিয়া আনিতেছে।--কি দুঃগহ দর্শনই 

সংঘটত হইল1_-চক্ষের জল বক্ষ-স্থলের স্বেদ-ধারায় আসিয়। মিণিতেছে 1 

ভারততুমির * এমনি শ্রম-ক্রেশই ঘটিয়াহে বটে !--এক সময়ে রাজশসংহাসন 

বিলাসিনী এখন দেশ-কাঁল-বিরদ্ধ শিয়মাধলর বশবর্তিন। হইয়া শগীর-পাত 

করিতেছেন, তথাচ রাঞ্জ-ভক্তি-গুণে মুখ-ব্যাদন করেন ন1; নিরস্তরই ভয় ও 

তাবনার কাতর হইয়া আপনার অশ্র-জলে আপনিহ প্লাধিত হইতেছেন ।-- 

ইংলগু,! ইংলগ! তুমি অকেশে দুঃসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিয়াছ। বহু 

স্থিত লক্ষ্য অনায়াসে বিদ্ধ করিয়াছ। জগজ্জনের চির-বাঞ্চিত সম্পত্তি সুকৌ- 

শলে করস্থ করিয়াছ। বলিতে কি, তুমি অসাধ্য দাখন ও অঘটন-সংঘটণ 

করিয়। বিশ্ব-ঞনের নয়ন-যুগণ বি্ষারিত করিয়াছ। সমগ্র ভারতভূমিকে 

একচ্ছত্র করিয়। ভারতবর্ষীয় কবীন্দ্রগণের মন: কল্পন। সফল করিযাছ এবং 

বান্মীরক, কালিদাস, কণা ও আধ্যভট্ের স্বঞ্জতীয়বর্গকে পদাবনত করিয়। 

নিজ সিংহাসন উজ্জল ও উন্নত কারয়াছ। আমরা মন্ত্রণ-বলে তোমাকে 

রাজ-সিংহাসনে অধিদ্ধট় করিয়া রাজমুকুট প্রদান করিয়াছি ও প্রাত মনে 

তোমারে ধনশ্প্রাণ সমর্পণ করিয়া তোমার বশতাপন্ন হইয়! রহিয়াছি। একবার 

তাৰিয়া দেখ, কত কোটা লোকের সুখ হুঃখ, ধর্মাধর্ম, ভগ্রাভদ্র, মানাপমান 

ও এমন কি, জীবন-মরণও তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তোমার অধি' 

কারে আমাদের স্বাস্থা-ক্ষয়) বল-ক্ষয়। আযুঃকক্ষয় ও ধর্মক্ষয় ঘাটতেছে। তুমি 

অধিক বিতরণ কি নংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দা? 

25248505555 

* অর্থ।ৎ ত(রতবধাঁয়দের। 



উপক্রমণিকা | ১৫৭ 

করতে গিক্ব। স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ *, অর্থোপার্জনেব বিবিধ পথ গ্রস্তৃত 

করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষয় ফল-পুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ, 

বাণিজ্া-বৃদ্তি প্রসারণ করিতে গিয়া অশেষ-দোষাকর দুর্মুল্যতাদোষ 1 ও 

তত্সহ কত অধন্দ-বংশের বৃদ্ধি করিতেছ, এবং সভ্য তা-স্ুখের পরিচায়ক নখ- 

গামগ্রা সকলের সংঘটন করিতে গিয়া ভোগাতিণাৰ গ্রদীপন পূর্বক পাপের 

আ্োত প্রবল করিতেছ | ভারহরাজ্যের আবগারি-ব্যবস্থার কলঙ্কময় ফল-পুঞ্জে 

তোমার রা্মুকুট*বিরাঞ্জিত উচ্জল হীবক-থণ্ড সমুদায়কে গাঢ় তর কলুষ- 

কাপমায় প্রকৃত অঙ্গারখণ্ড করিয়া ফেপিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রজারা 

স্ছশো নাই । প্রান্ম যাবৎ জাগ্রৎকাল নানারূপ রেশ করিয়া কষ্ট-শেষ্টে 

[দনগাত করা কোটি কোট ব্যক্তির জীধন-ত্র৩ হয়া উঠিবাছে। বছুতর 

লে দোথতে ও শুনিতে পাই, প্রায় সকলেই কুপ্র, পগকগেই বিরত এবং 

সকলেই নানা চিন্তায় চিন্বাকুপ। একট আরাম নাই, আরাম নাই, আরাম 
নাঠ। দুরপ্যত।-দোষে অনেকেই উচিত মত ও আবশাক মত আহার সামগ্রী 

গাপু হয় পা। উহাতে, ধন্ম-চিশ্তা) ধন্মানুশ।লন ও ধর্ম-নিষ্টা যেন একবারে 

উঠিয়া যাইতেছে। শর-কুগের নিতা*্ আবশ্যক নিয়মিত ধন্মালোচন। ও 

ধশ্মোপদেশ-শ্রবণের তো মম্পকই নাই। বিদ্যালয়ে অধন্মের সার, পোকালয়ে 

গাগাব স্প্রকাঁশ ও বভ-বিস্তার এবং বিচাবাপয়ে তাহার পরীক্ষা ও প্রাহূর্তাৰ 

হইরা থাকে । ছুপ্বিনীত খাল্য-কাপেব পাপ যৌবনে পরিপক্ক হয় এবং সঙ্গের 

এ হৃইয়। বাদ্ধক্য পযান্ত চলিয়! থাকে । কেবল ধদটালয়ের কথ! কেন 2 

* অধুন।তন যেরূপ শিক্ষা-প্রণ।ল!কে বিশ্বাবিদ]|লয়-প্রণ।লী বলে, তাহা প্রবিত হইবার 
পুর্বে এইরূপ ঘটে; পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়। আমিয়াছে | পঠদ্দশাতেই এ বিষয়টি 
হদ% জানিতে পারি এবং তিশ ধৎসরের অধিক হইল, প্রবন্ধ-বিশেষের মধ্যে ইহর 

প্রদঙ্গ করি। (তন্ববধিনী পত্রিকা ১৭৭১ শক, গৌষ, ১৩৭ পৃষ্ঠা ও ১৭৭২ শক, আশ্বিন, 
*৮ পৃষ্ঠ দেখ ।) 

1 11106 9০0175191১0 & ৮:10101002)014 1101) 00110051150, ৮100 11১6 
0৯), 010 ১৬০1 0110 80৬5 ৮1016170381 ১৫০] 2 0016 25 2 (07040110759 01 
4105 15 01000550010 2 20 আছ 10570 (09 0110 10156 01 [071065/ 1790690 01 

১৪ থা 80/2100286, 16 1১ 2 (198৮ ০৮11.471170 01011016501 90018] ১০০০০, 

1565, 0,56০, 



১৫৮ ভাঁরতবধী য়উপাসক সম্প্রদায় । 

তাহার খাহিরেই বা কি1-ততোধিক।* ইতর লোকের কুব্যবহারে ভদ্র 

লোকে মস্থির হইতেছে । পক্লী মধোই প্রবি্ঘ হই ব! রাঙ্গপথেই ভ্রমণ করি। 

প্রায়ই, স্বার্থ তক, বিরোধবোধক ও'ব্যনন-বিজ্ঞাপক বই অন্ত শব্ধ কর্ণ-কুহরে 

প্রবেশ করে না। যাবতায় জাগ্রতকাল পয়সা টাকা, দর দাম, আকাল আক্রা, 

দূলিল দস্তাবেঙ্গ, সাক্ষী সাবুদ, উকিল কোৌন্সিলি, কোট, মোকদমা, জাল 

জালিয়াত এই সমস্ত অভিচার-মন্ত্রাদি জপ ও পুরশ্চরণ করাই কি মানব- 

কুলের পরম পুধষার্থ হইল? ধন্ম-চিন্তা ও ধশ্মোপদেশ-গ্রহণের অবগর ও 

অভিলাষ উভরই অন্তন্থ5 হইতেছে। এই নমুদায় প্রত্যক্ষভূভ বাস্তবিক 

ব্যাপার। ইহার মগথ| হইবার বিষয় না । যে স্থুগভ্য বা সভ্াতাভিমানী 

রাজার রাজ্যতগ্্রে মানবীক্ক মনের এরূপ দৃরবন্থা সংঘটিত হয়, দে রাজারও কলঙ্ক 

দে রাজোরও কলঙ্ক, সে সভ্যতারও কলঙ্ক ।__দেখিতে দেখিতে কি গাঁরবপ্তনই 

ঘটিয়। উঠিল। সে বিষয়ের পূর্বাপর অবস্থা পনাণোচন। ও প্রদর্শন করা আমার 

এ নিস্তেজ মনের কার্ধ্য নয়। তাহ! করিতে হইলে, স্থদীর্ঘ-কায় নাতজ জন" 

সমাজের পবিণর্তে মানব-নামের অযোগা একটি রোগ-জীর্ণ বীমন-সমাজ্জেব উৎ- 

পণ্ভিগ্রলঙ্গ ও তদীগগ ভয়ঙ্কর পরিণাম-সন্তবন। কার্তন করিতে হয়, সুমূল্য তা- 

স্ুথে সুখী, শ্বচ্ছন্দ-চিন্ত, প্রশান্ত লোকের শান্ত ভাঁব প্রকাশের পরিবর্তে ছুমূল্য- 

তাপ অগ্রি-শিথায় চির-দগ্য, রাজকীর কর-পুঞ্জ-ভাবে ভারাক্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত, 

আস্থর প্রজা মণ্ডলের হাহাকার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে হর, গুরণ-গ্রাহী। 

* ১৮৭৯ রীষ্ঠাবে এই পৃষ্ঠা মুত হইল । ইহার পুৰণ আট বৎসরের প্রত্যেক বৎসর মত 
লোকের কারা-প্রবেশ ও হাজত হয় তাহ নির্দেশ করা যাতাতছে। 

শি 
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তালিশ বাক্তিকে কদ্ধ বরা হগ়, যে সমস্ত দোষের হকঠিন রাজদওড নিকপিতত আছে, তাহারও 

পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি হইয়। আসিয়।ছে দেখ। যে নমুদায় দোষের সেরূপ রাজদগ্ডের বাবা 
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গুণোৎ্সাহী, গুণাশ্রয়, আত্ম-পর-হিতৈষী, শ্বধন্মননিষ্ঠ, দান-শীল পূর্বতন ধনি- 

সম্পরায়ের পরিবর্তে আহার্যা-শোভামুরক্র, বিলাস-প্রিয়, স্বকীয় স্বাস্থ ও সম্পন্তি- 

বিনাশক অন্য এক রূপ লঘু-চেত। ধনি-মম্জুদায়ের জীবন-বত্তান্ত প্রণয়ন করিতে 
হয়, নদীতরক্ষে নিমজ্জমান তরীসমূহের গ্যাস মুরা-নদীর তরঙ্গ-পরবাহে প্রবমান 

ও মজ্জমান লক্ষ লক্ষ মুরাসক্ত পোকের অঙ্গ-ভপ্গি, মুখ-বৈকল্য এবং শারীরিক, 

গানসিক ও বৈষরিক নিতান্ত অধঃপাতের চি্-পট প্রস্তত করিতে হয়, অস্থি, 

পঞ্চর ও চিত1-ভপ্ম দ্বারা, বারন্বা? ছুর্ভিক্ষ-পাড়ায় গ্রগাড়িত, উৎকলদেশাদি- 

সমন্বিত, বর্তমান ভারত রাজোর অতুনত কীত্তিস্তস্ত নিশ্মীণ করিতে হয়, এবং 

মারিভয়-সমাক্রান্ত, অশ্বথ-মূল-বিদ্ধ, বন্ট-তৃণাদি-সমাকীর্ণ, বিষাদ চ্ছারায় সমাবৃত 

পরিত্যক্ত গৃহনমুহের ভগ্রভাণ দশনে, শোক্-মুগ্ধ ৭ বিক্ষিপ্র-চিত হইয়া বক্ষঃস্থালে 

কবাথাত পুর্ধক হাহাকার রবে নিবন্তর মাভম্ * করিতে হয়। এ সমুদায়ই 

মনুয্যের শারীরিক ও মানিক ছুরধন্থার পরিচায়ক । আহাধ্য শোভ্য ও বাহ 

আড়ম্ববে কি ইহার প্রতিকার হইতে পারে? স্বাঙ্য-নাশ ও ধন্শনাশের কি 

গতিশোধ আছে 2 উভয়ের কি ভীষণ পরিণাম! কি ভীষণ পরিণাম! যাহা 

হউক, ইংশ গু | তোমার দরা-প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের উপার নাই। 

মামরা ক্ুপ-পাত্র ; আমাদিগকে ₹গ1-দৃ?ে দৃষ্টি কর এই প্রার্থন1। আমাদের 

রাহমহ রোদন-ন্বর শির্গত ক্পিবারও সামর্থা নাই। তুমি অনুসন্ধান কারয়। 

মামাদের বেদনা সমুদার শিপ্পণ ও নিবারণ কণ । তুশি আমাদের প্রতি নির্দয় 

নও ইঠা পানদ্ধঈ মাছে। তোমার বিদ্যালর, চিকিৎসালয়, রাঞজপথ, বাম্পায়- 

বথ, অপূর্ব সেতু ইতাদ্দ কত বস্ত ও কতব্যাপার সে বিষয়ে সাক্া দান 

কখতেছে। কিন্ত আমাদের সনিপাতেব তৃষা । গ্রদোধক[লের কিছু পুর 

কোন বিঞঙ্গম হূর্ধ্যাভিযুখে বৃক্ষ শাধার উপবিষ্ট হইয়া মধুর খবরে গাঁন করিতে- 

ছি? নিয়, ভাব-পিনধু ফরাশী গ্রন্থকার মিণলে ভূবন-বিখ্যাত পঞিত-শিরোমণি 

ক শন গেটা মৃত্যুকালীন একটি কথা 1 ম্মরণ পূর্বক মানব-কুলের অজ্ঞান- 

(িমোগন- প্রার্থনায় বলিয়া উঠেন, “জোতিঃ ! গদীণ! আরও জো(তি:1”1 

"(শাক হইয়া বিলাপ করাকে মাতম বলে। মোদলমানের] মহবমের সময়ে মাতম 
কাথধ। থাঁকে। 

| গেটি মুমুধূ অনস্থাধ সর্বাণেবে “জতিও ! আরও জো।তি: 1” এই কথাটি উচ্চারণ 

কবিয়াছিলেন। 17701১00110 1)5 1, 011070100,7810, 1), 46. 
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সেষ্টরূপ, ইংলও! আমরাও ঘোর রঙ্গনী সম্মুখীন দেখি আরও দয়! আরও 
দয়! বলিয়। তোমার চরণ-সন্নিধানে রোদন করিতেছি । 

এক কাঁলে ধিনি অপর্ধ্যাপ অন বন্ধ ও নানাবিধ বিলাঁস-দ্রবা বিতরণ করিয়। 

কত কত নর-কুলের রক্ষণ, পরিপালন ও সখ-সাধন করিয়াছেন ;* যিনি জ্ঞান- 

জ্যোতিঃ বিস্তার ও মাবোগ্য ব্যবস্থ| গ্রদ্ধান করিয়া, বিদেশীয় লোকের অজ্ঞান 

বিমোচন ও রোগ, মৃতু ও তন্নিবন্ধন অশেষবিণ দুঃসহ যন্ত্র ণিবারণ করিব, 
ছেন) 1 বাহার সমীপে হিতোপদেশ ও ধর্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সভা « 

* বচ পূর্ববাবধি ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদ্দেশ কইতে পশ্চিষ দিকে পারসীক, বেবিলন, 
আাঁবব, ফিনিহ্ষি। কু ৪সাগবের নমীপস্থ বঃতর নগর, মিশর, ইউরোপের অন্তর্গত রোমক 
প্রতি বহুত দেশ এবং উত্তর ও পরন্দদিকে বোখাবা, সমরকন্দ, তাতাঁর, চীন, বশ, যবতী- 

গদি নানা দীপ উতা।দি বিভিন্ন দেশে ধান্য. কার্পাদ, “কর, নীল, লাক্ষ!, তিল-তৈল, কাশীরি 

শাল, পৈষ্টিক হুর, হ।ল-মদা, স্বর্ণ, বৌপা, বৈদৃধাদি রভখুলা রত্ব, চন্দন, দাকচিনি, হট, লা, 

প্রভৃতি ছেলন্র গঙ্ধদ্রবা, লোবান।দি আছে শন্ধদবা, শৃঙ্গ, কেন্দু, জটামাংমী, বানর, ধুর 
উত্যাদি ভক্ষা. গেয়, বাবহার্ধা ও কৌতক-পদ নানাবিধ বিভিন্ন পণ্য-দামগ্রী নীত ও প্রেরিত 
হউযা আলিযাছে। 

অনেক কাল অনীত হইল, হবববোধিনী পরিক|য এই বিষষ-সংক্রাএ একটি প্রবন্ধ প্রকাণ 
করি, তাহাতে সবিশেষ বনান্ত লিখিত আগচ। এই পুস্তকের এই ভাগ প্রচারিত হইবার 

কি? পরে, শম্ত ই একট প্রবদ্ধ সম্বলিত তাভ। পুনরায় গুদিত করাউপা৭ উচ্চ। বুহিল। 

1 ভ।রতবধাঁষ গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎনা-শা বিবযব বহতর পৃষ্মক আরব ও পাণদীক 
দদগেব ভাযায অনুব।দিত হউয। (নই মেই বেশে প্রচারিত হয়| উন অল মন্বা ফি ভন 
কাঁভুল অনা নামক একথানি গ্রন্তে লিখিত আছে, ভারতবধাঁধ পণিতের| আরবের অধ্ডগ 
বোগদ।দের রাজসভায় উপস্থিত হইয জো[ঠিয ও বেদাক -শান্মাদি শিক্ষা দেন। উহার থে 
কাহারও নাম মন্কঃ। কাহাবও বা কঙ্ঃ। কাহারও নাম ব। বাথর্ বলিয়। লিখিত আছে। 
মন্কঃ মাণিক। এবং বাগণ্ ভান্বর (অর্থাৎ ভাক্কবাতায়া ) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। 

আরব-রাজ্যখর হবন্ অল. রদাদের উৎকট পীড়া হয। (ক।নরূপেই তাহব গ্রতীকারনা 
. তগযাতে ঠিনি ভারতবর্ষ হইতে ধ মঙ্কঃকে চিকিৎগার্থ লইয। যান ও তদীধ চিকিৎসার থে 

"গ হতে মুক্ত হন। ততিনন, এ আরবী পৃন্তকে দাহব, জব হব, রাহ?, শস্কর, অন্ধি, 
আ্ঙ্গল, জারি, জও.দর্, যানাক, নণজহল, এই সমণ্ত জো(তিষজ্ঞ ও চিকি ৎসা-শা জজ 

লোক নংখ্য। য পরতে বিষয বশিত হইযাছে। ইহাদের প্রীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও ঈী।রদা 

|1াদিত হয। পৃর্ণ্বোন্ত আবধী গ্রন্তে এ নাম গুলি বিকৃত কবিয়] লিখিত হইয়াছে 
71টি, উহাতে আরব দেশে নীত দিরক, সনদ“ ও দন নামে তিন খানি 

১৮৭১ খ্রীঙটান্দে সাতার হর বুনটাপ্ত আছে । তা! সংস্কৃত চবক, হত ও নিদান বই নার 

ভার্িশ বাক্চিকে রুদ্ধ বর! হয়, ধোকছু গারে অন্মন্থ্র নামক আরবায় নরপতির অনুগা: 
পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি হইয়। আসিয়।ছে জ্যোতিয-শান্ম অনুবাদিত হয, উহার আযবী নাম সিল, 

[ত ব্রন্মসিদ্ধাগ্ত বলিয়। বিবেচনা করেন। য|ক,ব, না নাই, তাছার তো বন্ত| আসমিয়ছে। গু ব | 
ক অবলধথন কপিয। একখানি গে]।তিষ-শাস্ত্ প্রস্তুত করেন 
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অপত্য কতকত নর-জাতি আপনাদ্িগকে বিশ্দ্ধ ও চরিতার্থ জ্ঞান 
পাপ 

বীজগপিত বিদ্য। প্রথমে ভারতবর্ষেই প্রর্তিত হয। ড।য়োফেপ্টস্ নামে একটি গ্রীক গণশিত- 
বেস! গ্রীস্ দেশে এ বিদ্যা প্রথম প্রচ1৭ করেন? তান নিজ পুস্তকে ভারতবর্ষাঁয় বাঁগগণিত 

শাস্ত্রের প্রম'ণ বাবস্থা উদ্ধৃত কারয়ছেন*। অতএব গ্রীকের। এবিষয়েও হিন্দুদের নিকট 

ধরণী আছেন; অলম|মুম্ ন'মক বাদসা:হর সমমযে একখানি সংস্কৃত বীজগশিত আরবীতে 
অগুবদিত হয | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭৮, ৯ এই নয় অঙ্ক ুস্তি এবং একং দশং শঙং সহশ্রং 

₹তাযাদ দশগুণোত্তর সংখ] গণণার বেবপ প্রণ।লী সর্বত্র প্রচলিত রহিযাছে, ভারতবায় 
আযোরাই তাহা উদ্ভাবম করেন। আববাঁ ও পপদীক পাটিগণিত-প্রপেতারা সকলে এক 

ব।ক্যে তাহ। শীক্কার করিয়া গির।ছেন। (4.0. ৬০1,911 00,185 974 784.) 

আারবাযেরা হিশুদের শিকট উহা |শক্ষ। কারয়। শ্বদেশে প্রকাশ করিয়। দেন ও তাছ্িষয়ক 
গগ্থ-রচনা। এ বাণিগ্য-বিস্তার দ্বরা বোগদাদ্ নগুর হইতে স্পেনের অন্তগত কর্ডোব! নগর 

গধাপ্ত প্রচার করিয়া যান। খুলানৎ-টল-হসাব ন।মক আরবী পুলকের ভূ মকায় ও অন্যান 
গাপনীক গ্রন্থ তাহাদের এ আক্ক-প্রণালা-শক্ষ।র [বষয় ঈম্প্ঠ লিখিত আছে। হ।বখ্যাত 

ধান পণ্ডিত গিথ।গোবম্ একখ!নি গ্রন্থে অগ্ক গণনার যেপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন এবং 
বিথিয়সের জা'মৃতি শাশ্ে তাহ! যেপ ব্যাখা।ত হইয়াছে, তাহা এ ভারতবষাঁষ অস্থ- 

প্রথণার মহিত একপূপ আভন্ন । একটি বাসী গণিভজ্ঞ প্ডিঠ 1 বিচার করিয়া দেখিয়।ছেন, 
গ:ঃশ্ম।ধলের খ্রষ্টানের| মারবীযদের পৃ্ববও ভারঠবষীর় অঞ্ক-প্রণালা অন্গত হইয়াছিলেন। 

৭৮%--৮০৯ খাবে আরবাঁয নরপতি হ্চন্ অল রধীদের আদেশানুনারে পূর্ববক্ত সুরত ও 

চানক -কৃত বিষ-চাকতণ| বিষয়ক একখাণি গ্রন্থ উামখত মঞ্ধঃ কনক পারসীক ভাষায় 

মগ্ুধাদিত হয়। চ।ণক্য-কুঁভ বলিয়! লিখিত পশু.চি।কৎসা বিষয়ক একথানি গ্রন্থ আরবী 

ভাষায় এবং চন্রক নামক হগ্রসিদ্ধ বৈদ্যক-শাস্মও আরবা ও পারসীক উভয় ভায।তেই অনু- 

বাদত হঠয়! চলিত হয। ১৩৮১ গ্রা্।দে ঈশ্রত-গক কতৃক প্রণীত বলিয়া উলিখিত পণ্ড 
[চ'ক২দা বিষয়ক এপর একথানি নংগ্কঠ গ্র্থ অনুবাদিত হয়। অলবীরূপী নামক আরবীয় 
পন ৯৭০ খানকে গন্য গ্রহণ ক যা] ১০৩৮ পৃষ্টা গ্রাণভা।গ কৰেন। তিনি জ্যোতিষ 
শাদের উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশে স্তাবতব্ষে আনম ডপাস্থৃত হন, সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র বিণয়ক 

এক একখান ওন্ধ আরবী ভাষায় এনুণার কথেন এবং হিল্লুদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান পাস্ত্রের 
'ধ্ধরণাগ্রক অন্ত একখানি পুস্তক এচন| করিযর়াযান। ১১৫০ এ্্টাব্দে আবু মালে, রাজ- 

গণেগ শিক্ষা [বিষনক একখ।নি সংস্কত এন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সমস্ত 

গণিত ও |চকিৎসা বিদ্যা আরব হইতে পুনরায় (মশর দেশীয় এলেগজেি.যা নগরের বিদ্যালয় 

নমূই প্রচলি 5 হয়, এবং মোমলম।নেরা স্পেন দেশ অধিকর করিয়া তথায় বিদ্যালয় সংস্থ। 
গণ করিলে, তাহাতে আরবী ?ভাষায় বিরচত ভাখতবধায় এ সমস্ত জ্যোতিযাদি শাস্ত্রের 

অধায়ন-অধ্যাপন! প্রধানত হইয়া হযুরাপে প্রচারিত হইয়া ঘায়। পীঞ্জানগরনিবা(স লিয়োনার্ড 
শ|ংম একটি শাওত বাবার দেশে (গয়। আরবী ভাষায় বরচিত বাজগ।ণত শিক্ষ। করেন এবং 

১২০২ গুষ্টাঝে তাহা লাটিন ভাষায় অনুৰ|? করিয়া দেশে প্রচার করিয়া যান। জগছিখ্যাত 
অধ্থাণ পণ্ড হম্বেলট, বলিয়া গিয়াছেন. আরবীয়দের কতৃক ভ।রতবর্ীয় অঙ্ক-প্রণালী এবং 
গ্রাস্ ও ভ|রতখ্ধ ডতয় দেশীর বাঁজগ[িত প্রচারিত হইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণিত।ংশের 

ক 4১510010 1২6569101105, %০1, ১11. 0, 1607--৮104, 

1 (1095165, 



১৬২ ভারতব্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

করিয়াছে; * ধাহার যশঃ-দৌরভে বিমুগ্ধ হইয়াও তদর্থ ধাহার উদ্দেশে অগাধ 

বিশেষপ উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং জ্যোতিষ, দৃষ্টাবজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভুঁগেল, ঠেজো- 
বিজ্ঞ!ন ও চুন্বকবিজ্ঞানের দুকহ তর ভাগ সমুদায মন্নবোব বুগ্ধিগম্য করিঘ। (দয়াছ। নচেৎ 

এ সকল বদ্যার & মমস্ত অংশের, হয় » দরোপঘাঢনই হঠ১ না+। না হইলে, দুয।রোহ 
বিজ্ঞান বেদার এ দুটি ভারতবধাঘ আনথণ নোপানের শমপ্তাণে অপশেকানেক অতীব ২খতর 

অংশে মানবীয় বুঞ্চব অনামাণ্থ মাতমা প্রকাশই গাইত না। পশ্চিমের গায় পূর্ববদিণে ও 
ভারতবর্ধায় গণিত বিদ]] প্রচ্ল5 হয। এম[ন্ রেনে। নামে একটি ফর!সী পরত প্রদশন 
করিয়াছেন, এ বিদা। ৭২০) খুষ্াদে চীনদেশ পষাগ পাঁিব্যাণ্ত হইধা যায়+। মোগল 
সমট আকণর রাম।যণ, মহাভারত, অমবকোঁষ এ৭ং গরথব্ববেদ (বা কতকগুলি উপাননদ ) 

পারলীক ভাবধ।য অনুবাদ করান! তাহার প্রপেেনারা ১৬৫৭ থাষ্টা'্ধ পাপনীক ভাষায় 

উপনিষদ সকল আগুণ? করবেন, এবং পশ্চ!ৎ আকেতাই ঢু পের কুক এ পারসীক অনু- 

বদের লাশ ও করান গঙগগবাদ মাপন হয 171২0৯৭৮৯৬১ 1010000515৯ 460 0077 

(010 /৬791)10 01] 011110100 & ৮07 ৭1001) উ1 ত10) 11511, ৬৬ 015,)15 1 010501 9 
॥) [110 [00111001101 1110 1২05৮ ০উ2500108061015 ৮০10 1)00-175- 010, ৯1 
৬10110151-000765 017 0170 5616180201158718 06০৩) 17750 50101051302, 101), 115 
153, (১0113901675 01১১১180101 01000 41100100010 700 28001 91000100111) 
005 ১070175৮5 07115 11140005001 4৮159101517) 1010 ৯৯1001613050501 61105, 501, 
২11,009 15)-71853,- 016১1070900 11 00000090101150050760507175111601)5 

12, 0, (906,৮01, 11,131), 1001 অব ৭00 5037510005১] 01010170 ৯01]? [1106 
711২0105040) 313 23545 58201501965 111১0911005 01100175051) 559 10170 2609, 

গ্রীকের। হিশুদের নিকট দন শান্ছের উপদেশ গ্রতণ করেন হই নর্ববতোভাবে বিবেচন। 
পিদ্ধ বলয় হতিপুব্বেই ডানাধত হইয়ছে। 

হ্যাম-দেশীয় ভাষায় বিরচিত বিশেষ বিশেষ পুস্তকের আন্তগত রাম ও লঙ্্রণ-চপিত, রাপণ 
কর্তৃক দীত। হরণ, রাম-রাবাণর যুদ্ধবর্ণ, আনকন্ধা পাখ্যান ভগবা-নাহাত্থা কখন, 
স্গ্রীধ সহোদর বাণী বাজার বৃ, এ।ং কামধেনু, নাগ-কঙ্গা, বক্ষ, রাক্ষমদি সংখ্রান্ত 
নানা বিষয়ক প্রপ্তাবে সংস্কৃত শাপ্রেবত সম্পূর্ণ কাযাকারিহ লক্ষিত হহয়া থাকে । বএন্দেণের 
ভাষাও রামচরিত্রাদি বিধয়ক এশেক গ্রন্থ দেখতে পওয়। যায়। উলাখিত উভয় ভাষাতেই 

এ সমস্ত বিষয় সংরাভ্ত বহুতব কাব্য ও নাক শিদ্মান আছে । এ জখুদায়হই ভারত পযীয, 
অতএব মুখা ব। গৌণ কপে সংস্কৃত শার হইতে সংকলিত হাহ।র মন্দেহ নাই ।--4/১51811৩ 

1২০১০০61093, 1,0110010, ৮০], 2৮, 1011 001), 234 2070 2475515 

*. সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র একগ।শি হন্দর পাতি গ্রন্থ। হৃহ! হইতেহ প্রচলিত |হতোপঞজেশ 
শ্প্পাপীপাপীপাশ পিসি 2২৮১৭: 

%:1300 111050 0110015--1110 5111111120100015 01111510701 11101010100 6 
01073 ১০1৪1700 0 11011110015 001 501 1011111001051 551701)015 ৮101 ৬2100 1)% [১051- 

1101--10৮0 ৮০101095919, 10011 19011001119 05০০106৫079 49৮০0760001 0101009800- 
1790102] [391010101 0000171 ১০০7০৩১ 97017007(4060 86668509070 মাটি 21১১ 
[10150 00137111010)15 06 75110100710, 011105, 015 5160] £694141)1, 870. 006 
(11001712501 17050 2170 10,3551011517, 17100, 10701 ১09) 254১ 5০৪1৭ 10559 

12177211801 11191301000. (:9১7)০১ 01201512004 0৮ 15 0, 0056) ৮015 115 1849- 00 
599 ৭174 0০০. 

1২019001005 ৬০১1০০09115 10907105 01500505815 1711706 60 ৭19 
(07176, 09113011148, (0110 1,195 01৯51001106 115 030, 



উপক্রমণিকা। ১৬৩ 

সিদ্ধু সন্তরণ করিয়। নুসভ্য জাতীয়েরা অদ্ধ ভূম গুপের আংবিক্রিয়। ও তদীয় অতুল 
বশ্বর্যা গাভ করিয়াছেন; এবং ইংলগ! তুমি ও তোমার সহোদরাগণে বহুকালাবধি 

হার অন্ুগ্রহ-প্রত্যাশার প্রত্যাশাপনন ছিলে, এই সেই এককালের রাজজনহিবী 

মচাঁয়দী ভারতভূমি এখন নিতান্ত দীন ভাবে তোমার শরণাগত ও চরণাবনত 

ঠইয়া ত্রাহি ত্রাহি বপিয়! কাতর স্বরে ক্রন্দন করসিতেছেন। এখন, ইংলগড! 

তামার উচিত কন্ম এমি কর। বিজ্ঞান-বিশোধিত দয়! প্রকাশ কর, দেশ- 

কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা কর, রাঙ্গভাবকে এক পার্খে রাখিয়া প্রজা- 
শা শি টা টিশ শিট পাশ শে প্পপাপ্পাাশশাশীপ পদ লিপি 

ন*লিত হয। এই পঞ্চতন্ন গ্রীক, লাটিন, গহলবী, আরবী, পারসীক, সীরিয়ক, হিক্তু, 

পনশ, হট।লিক, জন্মাণ, ফর।নী, উংরেজী, তাঠ।র, তরকী, মলে এই সমস্ত বিদেশীয় ভাষায় 

সনুবাদি» হইয়া ভমগ্ডলের বহুতর অশে লীতিশ্বিদ্য! প্রচাব কবে। ইহার ও কথাসরিং- 

|1রেব অগ্থরত বভতব উপন্য।ান আববীক ও পারনীণ বিবিধ পৃশ্তকে পরিবাপ্ত হইয়। 

(ডযাফ়্ে] গরপ্রমিদ্ধ আরবা উপন্যাস আনেক স্থলে এই তুঁষুণ [বভৃষিত। এমন কিঃ এ 
গৃ্ঠান পুস্তকের প্রথম উপাখা।নই অথাৎ শাহরিয়ার ও শাহজেমানের কথাই সংস্কত 

টথ|নবিত্নাগুগ হঠঠে মন্ধ্লত। এটি উঞ্ সস্কত খ্রান্থে লিগিত ছুই যুব] ব্রাহ্মণ ও এক 

[শর উপাখ্যান £হ আর কিছুই নয +। তন্ন, এ আরবী পুস্তকের অণ্তগত এস সন্দি- 

"নব শাখা।ন, বাছা, প্াজপুল। খুবভী ও সপ্ত মন্ত্ীং উগন্থ।স, জেলীযাদ্, তদীয় পুত্র ও মন্ত্র 

ঞমের উপক্থ। হহাদি উপাখান এ শিষযে স্থম্পষ্ট সাক্ষ্য দান করিতেছে 17106 077 

11111 ৬1107410020101 020100011২6 ৮0%) ৮01, 1,১00 50-500, 11511. ৮11- 
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১৬৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্র্নায়। 

গণের গ্রতি মাতৃভাব প্রদর্শন কর এবং বদি সন্ত হয়, অবসন্ন-প্রায় ভারত- 

ভূমিকে রক্ষা করিয়া! তাহার অঞর্জল বিমোচন কর। 
ভাল এক অপ্রাসঙ্গিক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া অধীর হইয়। পড়িতেছি। 

শোচনীয় বিষর়ের প্রসঙ্গ ও হ্ৃদয়-তেদী মার্ত-নাদের উদসীরণ আর সহা হই- 

চেছে না। এখন আমার সন্তঃকরণ একটি জাঙ্গপ্যমান অগ্রি-ক্ষেত্র হইয়াছে 

আমার হৃদয়-স্থল একটি ভয়ানক আগ্নেয়গিরি হইয়। উঠিয়াছে। আমার জলিত 

মন্তক তন্মীভূত হইয়া যাইতেছে। ব্যথার প্যথিত পাঠকগণ ! কি বিষাগ্সি- 

শ্রোতই গ্রবাহিত করিয়া তোমাদিগকে দগ্ধ করিতেছি। এখন অপেক্ষারুত 

শীতলতর প্রকৃত প্রস্তাবের অগুনরণ করাই শ্রেরঃ। 

রামায়ণ ৭ মহাভারতে পৃর্ব-লিখিত বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক বাবহাঁর- 

বৃত্বান্তের ন্যায় শন্তাগ অনেক রূপ স্থুপ্রাচীন বৈদিক কথা-গ্রপঙ্গও বিদামান 
শি ৮৮৮ শা হি 

'ষ শৌদ্ধ-সম্প্রদাষ অদাপি ভৃমগুলের অনা অন্ত ধণ্ম-সন্পরদ্ধায় অপেক্ষা বিশ্ত বলিয| 

যিবেচিত হইযাছে &, ভাঁবতবধেই তাহ্। প্রবর্তিত, হঠযাছিল। এই স্কান হইতে তাহা চীন, 

জাপান, বম, নিংহল, তাতাঁব প্রগতি নানা দেশে প্রচাবিত হয। বৌদ্ধ-ধন্ন প্রচাদকেব! 
মেই সমস্ত দেশে উত্ম।হ সহকৰে গমন গুর্বক স্বধন্ম প্রচার কবিয়। আউইসে। 

ষ্টব্দের চতুর্থ শতাী হইতে দশম শতাঙী পধান্ত চীন দেণয় গার তৃগি তীর্ঘযাতর 
ভারতবর্ষে আগমন পূব্বক ধর্ম পুস্তকাপি সংগ্রহ কবিয়! ইলা যাঁয' 

আ'মেরিক খণ্ডের অস্ুুঃপাঁতী পিরুবিয়া দেশে প্রচলিত 'রামসিতোয়া, নামক মহোৎসব 

ও এ (দশীয় নৃপতিগণের নুষাবংশ হইতে উৎপত্তি প্রবাদ 1, এ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি 

.জীতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু, অ।সিয়ার অগ্তগত ক্রাজয। দেশীয়দের একটা উপাস্ত দেব 

তাঁর নয সেবা ব। সেবাঙ্দিয়স্,  দেবোপাসকদের দীক্ষা কলে সর্প-ঘটিত ব্যাপার-বিশেষের 

অমুষ্ঠান-প্রথ।, মিশর দেশীষদের একটা দেবতার নাম দেব, বা দেবর ব| দোবণ্ £ এই 

সমন্ত কথ] এই প্রন্ত।ব-সন্থদ্ধে লিখিয়া রাখা অনন্ত নয। 

ভারতভূমি ভূমণ্ডলে কেন্ল জ্ঞান, ধর্ম ও আরো গা বিস্তার করিয়।ই নিরন্ত হন নাউ, 

বিদেশীয়দিগক 'দাষ-শশ্য আ।মোদ-প্রমোদের উপাধও শিক্ষ। দিযাছেন। তাগখুল হোকম! 

নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আরবীয়েরা এখান হইতে সঙ্জীত-শার-বিশেষ সংগ্রহ কারয 

হ্বদেশে প্রচার কাখন। উদ্ীর নাঁম বিযাফর, অথাৎ বিদ্যাফল ব্লিয়। লিখিত আছে। 

পাশ টি শশা শি নি 5 শি শিশীশীীশ্ী টি টিশিীশীিটিশিীশাঁটি পাশপাশি 
শশী শশী আশা 2টি 

৬ এখন গ্রথব 8৫৫০০০০০০ পয়তালিশ কোটী গৰণাশ লক্ষ লোক বোন্ধধন্ম স্বীকার করে। 
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উপক্রমণিক|। ১৬৫ 

আছে। জনক, জনমেঞ্জয়, পরিক্ষিৎ গ্রভৃতি বৈদিক সময়ের * লোক । ষে 

সময়ে তাহারা জীবিত ছিলেন, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ সে সময়ে পূর্বে প্রবর্তিত 

হইয়াছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু সম্পন্ন হয় নাই । এঁতবেন় ও শতপথ- 

ব্রাহ্মণে পরিক্ষিৎ জনমেজয়াির প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঠাছারা 

ও তদীয় পুর্বপুরুষ ভীমার্জন যৃপিটিরাদি এ ব্রাহ্মণ-রচনার পূর্বতন লোক স্পষ্টই 

জানা যাইতেছে । 

হনন ভ্না ট'লুব্য লল্তামিগঙ্ঈল নূহ: ভ্সান্মী' অললজম' 

পাবিন্িনমলিমিদন্ল লক্মাত জলললম: দাহিছিন: ঘলন লন: 
ঘঘিনী জন্ নবীঘাম | | 

এতরেয় পাঙ্গণ | ৮ পঞ্চিকা। ২১। 

কবষ 1-পুত্র তুর এই এন্্র মহাভিষেক-করিয়। দ্বার! পরিক্ষিৎ-পুল জনমেজয়ের 

অভিষেক কার্য-মম্পন্ন করিয়া দেন। হরদীয় ফলে পরিঙ্ষিৎ পুল জনমেজয় 

মদস্ত ভূমগুল সন্নাংণে জয় করিয়। পরিভ্রমণ করেন। 

ঘহনল লনা টীলুন্প অল্লামিনক্ীন ভীঘনলা লামননী মহন" 
তাম্ম'নিনলিিঘন্ব নন্দাতু মহনা হীত্ম'লি; নলন্ন বল্ল: দ্বীনী" 
অন্ন বীমা । 

প্রতরেষ ব্রাহ্মণ। ৮ গঞ্চিকা। ২৩। 

মনতা-পুল্র দীর্ঘতমা এই এন্দ্র মগ1িষে* দ্বারা এশান্ত-তনগ ভরতে রাজা- 

বনক্কালাবধি অনেক।নেক সন্তা জাভীষের। যে শতরঞ্চ ক্রীড়ার আমেদে মামোদিত হইয| 

আনিতেছেন ও জ্ঞনোজ্বলিত ইউরোপ খণ্ডে ও অধুনা বে আমে দ-তরগেও প্রবাহ চলিতেছে, 

তাহ! তারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। পাঁবসীক গ্রশ্থক।রেরা এ ব্ষয একব!কো স্বীকার করিয়। 
গিয়াছেন। তাহারা বলেন, শ্রীষ্ঠান্দের ষঠ্ শভাগাতে ভারহবদের পশ্চিম থণ্ড হইতে এ 

ত্রীডাটি পঞ্চতন্ত্রের সহিত পারস্ত।নে নীত হয়। উহার সংস্কৃত নাম চতুরঙ্গ | প্রাচীন গার- 
সীকেব| উহাকে বিকৃত করিযা চনরঙ্সর কবেন ণবং আববী ভাষায এ শবের আদান্ত অঙ্গর 
নাথ।কাতে, আরবীরেধ। পরে উগ! শহবঞ্চ নপিধ| উচাবণ কবেন। তদনুনারে, পারস্ত(নে 
ও ভারতবর্ষে উহ| সহ্ররঞ্চ বলিযা প্রচলিত হয় ।--2১০10010 1২650210105, 159700918 %০|, 

11. [)0. 159--105, 

* যে সমঘে কেবল বৈদিক ধন্ম ও বৈদিক আচার বাবহাব প্রচলিত ছিল; পৌক্লািক 
ধন্ম গ্রনন্তিত হয নই, সেই সময়কে বৈদিক সময় বলিয়া উল্লেখ কব গেল। 

1 খধি বিশেষের নাম কবষ। খগবেদের মন্ত্ববিশেষের মধোও কবষের নাম সম্নি- 
(বশত আছে। 



১৬৪ ভারতবধাঁয় উপা'সক সম্প্রদায় | 

ভিষেক-ক্রিগ সম্পাদন ক্রিয়া দেন; তদীয় ফণে দুমস্ত-পুত্র“ভরত সমস্ত ভূম- 
গুল জয় করিয়! পারভ্রমণ করেব। 

০৪, ৬ শশী শি তি শাশী- 77 াশাশিটিটি শি শশা পপ 

সঘ আুন' ভথস' ঈত্রলসম্ঘন দুল্ল,লি লব্যবনলুনাল্: | (৭ম ১৮দ1১২%।) 

ব্বা উত্ত্র শত, ববষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহাকে ষথারুমে জলমগ্র করিয়।ছিলেন। 

তিনি দাসী-প্ূল। শীভরেয্* ও কোৌমিতরক ব্রাঙ্গৎদ তাহার প্রসঙ্গ আছে। লিখিত 

আছে, একবার সবস্বতী-তীরে ফন্তন্থলে তিনি ৬পস্থিঠ চিনেন, ধযিগণ তাহাকে দাসী-পুজ 

নলিয়। অবজ্ঞ। প্রক।শ পুন্দক বলেন, 

বাজ্সা বল ঘনাগলি নম আমা নল ললঘিদযাল:। 
চকীযিতকি ত্রঙ্ষণ। ১১। 

তুমি দাসী-পুল ; আমরা তোলার সহিত ভোজন কৰিব না। 

এই কবয খা খগবেদ-সংহত[ব দশম মওলেব অন্তগত ৩০ ত্রিংশ, ৩১ একা ত্রংশ, ৩২ 

্বাত্রিংপ, ৩৩ রবস্ষিংশ ও ৩৪ চতুন্রংশ 1 হক রচন। করেন) ও তদীয় পু তুর পরিক্ষিং- 

তনয় মহ।রাজ জনমেচয়েহ রাজ]ভিষেক-টকিযা সম্পাদন করিয়াদেন। পশ্চাৎ দুষ্ট হইবে, 

কক্সীবান্ খষি এগেদ-সংহিতার কতক গুল 2৪ ঝ/ন। কবেন। তিনিও একটা দ'গী পুত্র ]। 
ছ।ন্দেগোংপনিষদে চতর্থ প্রপাঠাকের মগ্তগত গানশাত আ।খা|রকায লি।খত আছে, রৈক্ক 

খষি জানশ্টাচ রাজাকে শদ জানিয়। ও বাব বাব তাহ।তে শু সাম্বাধন করয। পণ্চাং 

বেদবাঁকা দ্াব। সংবর্গ [বদ ডপ/দণ দেন । 

লব ভাদান নাশুযান্্র পন: (উত]।দি ) 

তান (অর্থাৎ বৈক্) চাইছে ( অপাৎ শুদ কলা জানখাতকে ) বছিলেন বাযুঃ 

সংবগ ইত্তাদি। 

অপেক্ষাকৃত অপ্রাতীন পাস্থান্যাব, গ্বী-খুদ্রর বেদধিকার নাই, অথচ রে খা 

শজানশ্রুতিকে নদোপদেশ কবেন গহ বগোধ হীন উদ্দেশে প্থীরাচার। বেদাসিহতর পথম 

অধ্যায়ের তৃশীঘ পাদের চোবিশ শাত্রব ভাযো হুএব তের অভিপ্রাযানুদারে শুদ্ধ তাদের 

প্রচলিত অর্থ পরিনা।গ পূর্বক শোকচ্ছনন বায ৭ শব্দের বাগ্যা করিয়াছেন । 

আানানী;লাকৰ' আস নলনী সাল: পালামলম ম্যুন্সতি লাদসীৰ দ্ধ: খৃন্র্সঞ্নালণ 

লন্মাক্নঞ।ন আন্ালাচমবীন্ব্নানাণলাস। 

গাপনাব জন'দব 11ক্য শবণ কাব্য জানঙ তব শে।ক অর্থাৎ মনঃ পীঢা জপগ্িত হয। 

রে আপথোক্ষ [বিনযে নাগার আাভজ ও প্রকাশ উদ্দেশে 2ঠাকে (শেক -হুচধ ) ৪7 

! 

শবে মন্বেধন করিযা সেউটিঠ বিক্ছ।পন বিনে উ। 
জা স্লর রি 

শীল -- ২5 5 
চে শিট 

* এীচবেয বালণ। ২1১৯) 

4 ৩৬ ,টরশ মক্টি কণষ বানুদবত পুত্র অক্ষ খবির কৃত বলিয়া লিখিত আছে। 

1 মিক্্নলাগাকানবাসনয লাপিহো হাকধ। ল্পী্ঘনললীন্মাহিন: জীলীনানন্ম মঙ্গীল্য 

ক্জি: |-_-সর্ববান্ু ণম 
€ আ'চাধ' প্রনব নিজেব ব্যংপন্তিবলে শুচ.অর্থাৎ শোধ এবং দ্র ধাতুর ষোগে শহর 

শব্দ শোকাচ্ছন্ন বলিষা ব্যাণয। করিয়াছেন। 



উপক্রমণিকা | ১৬৭ 

নন স্ল্ীনী হুনা: অীনন্ব:। জললীজম' দাহিন্িন' 
াজপানবন্ধাহ ননঘা ঘা ঘাজন্সা' অনা নগ্তত্ালঘজন্রান.। 

শতপণ বাঙ্ধণ। ১৩। ৫1 81 ১। 

ইন্জোভো দৈণাপ শোনক পরিক্গিত পুত্র জনষেজয়েব অখমেধ-যজ্ঞে যাজন 

+রেন। তদ্দাণা জনগেজর সমপ্ত পাপ ও সমস্ত পলহত্যা ইইতে মুক্ত হন । 

মহাভারতের শশ্কণ পন্বাধ্যায »গুসাবে, পরিক্ষিতেব অগর তিন পুজরের 

নাম ভীমগেন। টগ্রসেন, ও সেন ৮1 শতপথ বাঙ্ধণের এয়োধশ কাণ্ডের 

পঞ্চম অধায়েও তাখাদে? গ্রালঙ্গ আছে? বিশেষ এহ যে মহাঙারতোক্ত স্থসে- 

নেব পবিবন্তে শ্রতামন সানবেশিত দেখা মায়। হষ্াবা সকলেই অস্বমেধের 

ননু্ঠান দ্বাব। গুকত৭ পাপ ইহাতে মুড হন এইবপ পিখিত আছে 11 ইঠাতে 

পাট বোধ হহতেছে), শ্রী রাছণ-্টমিতা তহাদিগকে পুর্বকঝালান লোক 

বলগ] অবগত ছি ণণ । 

এইরূপ, জনক্-বেদেহ অথাখামথিণাপবপঠি জনক, ছুগ্মন্ত শকুন্তলা + ও 
2৯ 

তধাগ পুত্র শণত, বানা ধৃতধাই ২ উঠ্যাধি বামারণ ও মহাভারতের মূলো- 

বন্ছনাবা) ধোমন।, যমা। উর্বশী গুভতি প্রালোকেরাও বেদ মন্ত্রের গটায়তী বালয়া 

।পথিত হইয়াছেন। উহারা মকপেহ খথেদ-মঙ্ধ " প্রণয়ন বরেন। হডাদেসবাক)ত বেদ 

ইহঘ। [গযাছে | 'এইবাপ বুহদ।বণ।কেোপাশধদেব ভূঙ।ব অধ্]াযের অষ্টম ব্রাঙ্মীণে ও চতুর্থ 

অবাাযের পঞ্চম ত্রান্গণে বানবেশিত গাগা ও মেএেধার খাকাগলিও বেদ বলিয পরিগণত 

£য। ক আশ্য]! এাণেরা যে প্রা শুর বিরাচত বেদমন্ত্ কণ্ঠ কমিয়। আগনাদিগকে 
কৃঠা মনে কাযা আ।নয়াছেন, গশ্চাৎ তাইাদগকেহ বেদধাধিকারে একেবারে বঞ্চিত 

কারমা বাখিযাছেশ। হাহাদেব পক্ষে বেদ পাঠ দূরে থাকুক, এ৭ণওাব্যম প।তঞ। ভগ! 

খাশীপ ঠাখুর ! ভাল! 

আদগপর্ণ। ৯৪। ৫৩ ও ৫$। 
+ শতপথ ব্রাহ্মণ । ১৩। ৫1৪8 ৩ কাঁওকা। 
| শতপথ ব্রা্গণে শকুগ্তল। অপ্নর! বলি! লিখিত হইযাছে। শিকুস্তলা ন।ডাপতাপ্নর! 

উরতং দধে” (শ. প,ব্রা।১৩।৫।৪81১৩)। গত্তেন হৈ তেণ ভরতে দৌংষস্তিবীজে" 
(শ.প, ব্রা 1১৩ ৫1৪1 ১১)। 

২ আদিপব্ধের ৯৪ আধাযের ৫৫ ঠো।ক অনুমারে, জনমেজযেখ এক পুপ্রর নাম ধৃতরাধ্ু। 

বর দুল: যুর্মজ্ঘল ম্বঘুন্পপ্পা নুক্যন ক্ষন তল্মন। ঘা প্রনঝান্ ঘলালভুরান 

ঘঘানানিনুর,ন খ্ব্বা না ইন্ধনলিহুন্া্ননি | 
* পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ গুক্ত, ও প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সুক্তের দপ্তম ধক এবং দশম মণ্ডলের 

:এ ও ৭৫ সুক্ের অন্তত মন্ত্রমমূহ। 



১৬৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

পাখ্যানোক্* নান! ব্যক্তি সথন্ধীয় নান! বিষয় শতপথ ব্রাহ্গণাদ্র মধ্যে হুচিত 

দেখ যায়। ] 

মভাভারতাণিমারে, অর্জুন কৃষ্-ভগিনী স্ুভদ্রাকে হরণ করেন এবং তী্ষ 

কাশরা্-কন্তা অন্থা, অন্বিক। ও অঙ্বাণিকাকে বল"পুর্বক অপহরণ করিয়। 

আনেন এবং দায় ভাতা বিচিত্রণীযোর সাহত আশ্বক] ও অন্বালি- 

কার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন করিয়া দেন। অগ্বিকার গর্ভে ধৃতরাস্্র ও অস্বালিকার 

গর্ভে পা জন্ম গ্রণ করেন *। খাসনেক্িস হিতার অন্তত অশ্বমেধ যজ্ঞের 

প্রকরণে এ্র চারটি আ্ালোকেরই নাম একর সগিবেশিত আছে। রাজমহিষী 

বলিতেছেন, | 

স্সঞ্ন$ঙ্সকিনিজ ক্সহনান্বিজ ল মা লননি জস্বল। 

ঘঘজ্বনকৰজ: ভুমছিনদা জ্বাম্দীনাধিলীন্ ॥ 
খাজদনোয়সখহত। ২৩ ১৮। 

অঞ্ধে। আহ্বকে! অধা।পণকে ! ০কহ আমাতক অশ্বামান্নধানে পহয়া যায় না। 

(ষাদ আম ণজে শা যাহ), তাহা হহপে, মেহ |গান্দত অশ্ব-কাম্পাণ-নগর 

শিখাসনী বান!ন্বত শুতদ্র(র মত অন্যের সাহত সহথান করিবে। 

একত্র সানবেশিত এহ অনন্ত নামাধর মাও মহাঙারতোক্ত এ সমত্ত 

ব্য্তিপ শামাদি কোশরূপেহ অসন্ব্ধ মনে করিতে পাগা যায় না। বাজসনো!য়- 

সংহতার একাট খন্ত্রে (১০1২১) অওগুণের নাম আছে, কন্ত সোট হন্দ্র-বাচক। 

মহাভাগতো ৬ অজ্জুনও হন্ত্র-পুক্র বিয়া গারগণিত। এহপপ রামায়ণ ও মহা; 

ভারতের আনুনাঙ্গক কথ! সংক্রাপ্ত বাশ, বিশ্বামিঞ, যাজ্ঞবন্্য, দার্ঘতমা, ক্শী- 

বান্ প্রভৃতি অনেক অনেক খষির প্রসঙ্গ, এবং জন-প্রণয়-বৃত্তাস্ত পুরুরবা 

ও উব্বগার ডপাথ্যাণ, শুণঃখেগপের খ্ষিয়, চ/বনের পুনঃ যৌবন-প্রাপ্তি ই৩]1দি 

বনুতর উপাথানও বেদ-শুলক। বেদের মন্ত্র ও ব্রাঙ্ধণ ভভস্ন ভাগের মধ্যেই 

এই সমস্ত বিষয় বাণবেশিত আছে। পশ্চাৎ পাশ্বাপার্থ করিয়া তাহার 

কয়েকটি উদাহরণ প্রদ্শিত হহতেছে, পাঠ করিলেহই জানিতে পার! যাহবে। 

টি 
পাশপাশি শাটার িপেশপপাশি পাপী পাশাপাশি পপ পপ টি নি ভিউ টিটি টি 

ক আদদিপব্ব ১০৬। 



উপক্রমাঁণক।। 

বেদ। 

১৬৯ 

রামায়ণ ও মহাভারত । 

বনি ( বশিষ্ট)। 

সর্বানুক্রমান্ুসারে, খখেদ সংহি- 

তার সপ্তম মণ্ডলের অন্তর্ণত এক হইতে 

একশত চারি পর্যন্ত প্রায় সমুদায় 

সৃক্তের রচয়িতা । বসিষ্ট ও বসিষ্ট- 

সন্তানের এ সংহিতার প্রথম মণ্ড- 

লের ১১২ স্থ, ৯ খু) এবং সপ্তম 

মণ্ডলের ৭ স্থ, ৭ খন ৯, ৬ ১২১ 

৩) ১৮, ৪) ২৩, ১) ২৬ ) ২৬, ৫) ৩৩ 

১১৪; ৩৭, ৪ ইত্যাদি বহৃতর খকে 
উন্নখিত। তৈত্বিরীয় সংহিতার 

নপ্তমাক, এতরেয় বর্মণ (৮, ২১), 

ক্ৌধাতকি ব্রাহ্মণের ধর্থ অধ্যায়, 
পতপথ ব্রাঙ্ণের দ্বাদশ কাণ্ডের 

বষ্ঠাধার় (১, ৩৮), সামবেদের 
ষড়বিংশ ব্রাঙ্গণ (১) ৫) ইত্যাদি 
বহতর বেদ-শান্ত্রে কীর্তিত ও 
উপাথ্যাত | 

বালকাণ্ডের ৫২--৫৬ ও অন্ত 

অন্ত নানা সর্গের নান স্থানে এবং 

আদি পর্ষের ৯৪ অধ্যায়ের ৪২ 
শ্লেকে ও ৯৯ অ, ৫ শ্লোকে এবং 

১৭৩, ১৭৪ ও ১৭৫ অধ্যায়ে ও অন্য 

অন্ক স্থানে উপাথাত। শাস্তি 
গর্ষের ৩*৩--৩০৯ অধ্যায়ে জ্ঞান ও 
ধশ্মের উপদে্ট! পরি- 

কীর্তিত। 

স্বরূপে 

বিশ্বামিত্র। 

নর্ববানুক্রমানুমারে) খে সংহি- 

তার তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত ১ এক 
হইতে ১২ বার এবং ২৪ চব্বিশ হইতে 

৬২ বাষট্ি পধ্যন্ত প্রায় সমুদয় সক্তের 
রউদ্িতা* । খ-সং, ৩ম১১স, ২১খ) তম, 

বালকাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গের ৩৯ 

শ্লেক অবধি ৭৪ সর্গের ১ প্রথম শ্লোক 

পর্যন্ত এবং আদ পর্বের ১৭৫ একশত 

পঁচাত্তর অধ্যায়ে উপাধ্যাত বাল- 

কাণ্ডের ৬২ দর্গের ১৭ শোকে বিশ্বা- 

* ইহার মধ্যে, ছুগ|চাধা নিরুক্র ভাষ্যে তৃতীয় মলের ৫৩ নুক্তের ২৩ খক্টি 'বসিষ্ঠ- 
খেবিণী' এবং লায়নাচাধ। উহ।র ২১, ২২, ২৩, ২৪ এই চারিটি খকৃই 'বসিঠ-দ্বেষণ্যঃ অর্থ।থ 



১৭৩ ভারতবধীয় উপামক-সম্প্রদায়। 

বেদ রামায়ণ ও মহাঁভাঁরত। 

১৮ন, ৪খ, ৩ম) €৩সু, ৭) ১২ ও ১৩৬) মিত্র ক্লিজ সম্তানগণকে নীচ জাতি 

১০ম) ৮৯) ১৭) ১*ম) ১৬৭স্থ, ৪খ প্রাপ্ত হইবি বলিয়! অভিনম্পাত করেন 

ইত্যাদি খকে এবং এ্রতরেয় ত্রাঙ্গণের এইবপ উক্ত হইয়াছে। 

সপ্তম পঞ্চিকার অন্তর্গত শুনঃ শেপ- 

প্রস্তাবে (১৩১৮ )উল্লিথিত ও পরি- 

কীত্তিত। এ ব্রাহ্মণের এ স্থলে বিশ্বা- 

মত্র-সম্তানের। নানা গ্রকার দস্থ্য 

বগিয়। পিখিত আছে। (বৈশ্বামিত্র। 

দানাং ভূষ্িষ্টাঃ। ) 

যাঁও্তবন্ধ্য । 

শুরুষজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের ১, শাস্তি পর্ষের ৩১১--৩১৯ অধ্যায়ে 

২, ৩, ৪, ৫,» ১১) ১২) ১৩১৪ উপদেট্ট] ও যঞজুর্বেদ-প্রকাশক বলিষ! 

কাণ্ডের নান! স্থানে উপদেষ্টা স্বরূপে উপাখ্যাত। 

উপাখ্যাত। 

দীর্ঘতম। | 

সর্ব নুক্রমানুসারে, ঞ্গ্রেদ সংহিতার আদি পর্ষের ১০৪ অধ্যায়ে 

প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত ১৪৭ হইতে উপাধ্যাত। 

১৬৪ পর্যন্ত সমুদায় সৃক্তের রচয়িতা । 
শপ ৬৯ ০৮ বস ১৯ সি, 

স্পা | শা িপিলাীশীকিকজ 

বশিষ্টের প্রত বিছ্বেষ-সচক বলিষ| ব্যাথা করিয়াছেন। অতএব রামায়ণ ও মহাঁভ।রতে 
বশিষ্ঠ-বিশ্বামত্রের যে বিরোধ বর্ধন আছে, উল্লিখিত উত্তয় ভ।ধাকাবের অভিপ্রায়ানুমারে 
বেদসংহিতার মধ্যেও তাহার নিদরশন পাওয়া যাইতেছে বলিতে হয়। রাজ। হদাস্ কখন 
বসিষ্ঠটকে ও কধন বিশ্ব/মিত্রকে আপন|র পোরহিত্য পদে নিযুক্ত করেন (ধ-সং, ৭, ১৮) ৪ ও 
৫ এবং ২১--২৫ ;৮, ৩৩) ১৬; এ, ব্রা, ৮, ২১) এবং ধ-সং, ৩, ৫৩, ৯-:১৩)। কিন্তু 

আবার |বশ্বামিত্রকে দুরীতৃত করিয়! দেন ও কোন সময়ে বমিষ্ঠতনয়ের প্রাপনাশ করেন 
এইরূপ পিখিত আছে (ধ-সং, ৭, ৩৩, ৬; তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৭ অষ্ট ; কৌধীতকি ব্রান্মণ। 
৪ অ; এবং সায়নাচাধা কতৃক ধনং, ৭ম, ৩২।সুজের ভাষ্যে উদ্ধৃত শাট্যায়ন ও তাও) 
ব্রাঙ্মণ )। (10105 ১, 0905। ৮০1, 15 1872, 00. 371--575 দেখ)। এই ব্যাপারটি এ 
উভয় খাঁধর পরম্পর প্রতিযোগিতা ও বিবাদ-বিসম্বাদের সঞ্চারক ও বিজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত 
হইতে পারে। 



উপক্রমণিক]। ১৭১ 

বেদ রামায়ণ ও মহাভারত । 
& কন্ষীবান্। 

সর্বানুক্রমানুসারে, খ, সংহিতার ১ম, সভাপর্ব, ৪অ) ১৭ শ্লোক এবং 

১.৬--১২৬ * সৃক্তের রচয়িত। | অনুশাসন পর্ব, ১৫৪অ, ৩০ শ্লোক ও 

১৬৫অ, ৩৭ শ্লৌকে উল্লিখিত। 

জলপ্রলয়। । 

শতপথ ব্রাঙ্গণের প্রথম কাণ্ডের বনপর্ষের ১৮৭ অধাঁষে বর্ণিত। 

অষ্টমাধ্যায়ে উপাথ্যাত। 

পুরুরব! ও উর্ধদী। 

থগ্েদ-সংহিতাঁব ১০ম, ৯৫ স্ক্ত)  আদিপর্কের ৭৫ অধ্যায়ের ১৮--২৪ 

বাজননেয়সংহিতার ৫, ২7 ১৫, ১৯; শ্রোকে, বনপর্কের ১১৭ অধ্যায়ের ৩৫ 

শতপথ বাহ্ষণের ৩, ৪, ১, ২২3 ১১, শ্লোকে এবং শান্তিপর্ষের ৭২ ও ৭৩ 

€) ১, ১:এই সকণ স্থলে প্রন্তাবিত। অধ্যায়ে উপাধ্যাতত বা উল্লিধিত। 

শুনঃশেপ | 

খথেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের বালকাণ্ডের ৬১ ও ৬২ সর্গে 

ষঠান্ধাকের ১৭ সৃক্ত-প্রণেতা ও উপাধ্যাত। 

ধতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকায় 

(১৩ -১৮) উপাখ্যাত | 

অশ্রিন্-যুগলের গ্রসাদে চ্যবন ঝ 

চ্যবানের পুনর্ষৌবন-প্রাপ্ধি | 

ধ-সংহিতার ১, ১১৭, ১৩(যুন+ বনপর্ধের, ১২২ ও ১২৩ অধ্যায়ে 

ানানলক্িলা জহন্ন' দ্বনমনান' ব্ণিত। 
বন্দ: সন্বীলি' ); ১) ১১৮, ৬; 

৫, 9৫, ৫3 ৭, ৬৮১ ৬) এবং ৭, ৭১ 

? খকে পরিকীন্তিত। 
ঠ 

« ১২৬ নু(ক্তর সপ্তম খকটি রোমশ। কর্তৃক নিরচিত। 



১৭২ ভাঁরতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

বেদ রামায়ণ ও মহাভারত । 
উদ্দালক-আরুণি ও শ্বেস্কুকতু। 

এতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮, ৭7 শতপথ আদিপর্বের, ৩ ও ১২২ অধ্যায়ে 

ব্রাঙ্ণ, ১, ১) ২১ ১১ ২, ৩, ৯, উপাখ্যাত। 

৩১ ৩) ৩, ৪১ ১৯) ৪১৫, ৭, ৯) 

৫) ৫) ৫) ১৪) ১১৯) ২১৬, ১২) ৯১১ 

৪) ১) ১) ১১১ ৫,৩১১) ১২) ২১ ২। 

১৩) ১৪; ৯), ৩) ১৫) ১৪) ৯) ৪) 
£ ্ £ 

৩৩7 বুহদারণাকোপনিষদ্, ৩) ৭, ১) 

এবং কঠোপনিবদ্, ১, ১১ শ্রুতিতে 

কথিত । 

ফলতঃ মহাভারতের মধ্যে এপ প্রাচীনতম কথ! বিনিবেশিত আছে যে, 

বেদ ভিন্ন অন্ত কোন গ্রন্থে সেরূপ বিদ্যমান নাই। হয়ত, অন্ত অন্য সকল 

শাস্ত্রেরই অপেক্ষা অধিকতর পর্বতন কথা ভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। 

যে সময়ে আর্ধ্য-বংশে দম্পতির সন্বন্ধ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল ছিল, মহাভারতে 

সে সময্েরও ম্মরণ-সথচক উপাধ্যান দেখিতে পাওয়! যায়। এইরূপ একটি 

উপাখ্যান আছে যে, সে সময়ে স্ত্রীলোকের পরপুরুষ গমন করিলে গ্রত্যবায় 

হইত না) পরে উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু নিজ জননীকে অন্য পুরুষ কর্তুক 

আক্রান্ত দ্রেখিয়া এই নিয়ম করিলেন, অদ্যাবধি ষে স্ত্রীলোক পরপুরুষ-সংস্গ 

করিবে, এবং যে পুরুষ পতিব্রত। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্্রীতে অন্ুরক্ত 

হইবে, উভয়েই ভ্রণহত্য। সদৃশ গুরুতর পাপে পরিলিপ্ত হইবে *! স্ত্রী-পুরুষের 

উল্লিখিতরূপ স্বেচ্ছাচার-প্রথ] যর্দি একটি বাস্তবিক কথ| হয়, তাহা হইলে এই 

উপাথ্যানটি হিন্দ-সমাঞ্জের একটি অতীব প্রাচীন অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া গণা 

' করিতে হইবে। 

রামায়ণ ও মহাভারতে থে সমস্ত উপাখ্যানের সবিস্তর বর্ন আছে, বে? 

ইস্ট তপতি 77 ০০ 

+* আদিপর্ব। ১২২। ৯--১৭। 



উপক্রমণিকা | ১৭৩ 

শাস্ত্রে তাহার অনেকগুলির হৃত্রপাঁত মাত্র, কতকগুলির ব1 অপেক্ষাকৃত অল্প 
প্রসঙ্গ, ও কোন কোনটির ব| স্পবশে বৃত্ান্তও বিদ্যমান দেখা যায়। অনেক 

অনেক বৈদিক উপাখ্যান নান! অংশে পরিবন্তিত?9 পরিবদ্ধিত হইয়া! এ ছুই 

মহাঁকাব্যের মধ্যে সন্নিবেশিত হুইয়াছে একথা বল! বাহুল্য। এই সমুদায়ের 

মধ্যে কোন কোন প্রাচীনতর বৈদিক কথা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনতর পৌরা- 

গিক দেব-বিশেষের মহিমাপ্রকাশ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া অভিনব রূপ ধারণ 

করিয়াছে। পণ্চা্ড বিধ্ঃ।বতারের প্রসঙ্গ মধো তাহার কিছু কিছু উদ্দাহরণ 
গ্রদর্শিত হইবে । 

মহাভারতীয় অনেক উপাখ্যানে বেদোক্ত ধর্ম-লক্ষণই লক্ষিত হইয়া থকে । 

নলোপাখ্যান ও বিশেষতঃ দময়স্তীর স্বয়খর-বৃত্তান্তটি একটি প্রাচীন প্রবন্ধ । 
শতপথ ব্রান্মণে নিষিধ-পতি নল 'নলনৈধিধ”? বলিয়! উক্ত হইয়াছেন । উল্লিখিত 

খবরস্বর-মভার বর্ণনায় ইন্দ্র, আগ্র, যম ও বাখুকে দেখিতে পাইবে। তাহার 

দময়ন্তীর প্রণয়াতিণাধী হইয়া তথায় উপস্তিত হন। এ স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত-রচনাঁর 
সময়ে পৌরাণিক ধর্ধ প্রচপিত থাকিণে, গণপতি হস্তি-শুও লইয়! গমন করিতে 

গারুন আর না পারুন, রূপ্রে সাগর কার্তিক সর্বাগ্রে সভাস্থ হইয়া গল-দেশ 

প্রসারিত করিয়া! উপবিষ্ট ছিলেন এইকপ বর্ণিত হইতই হইত তাহার সন্দেহ 
নাই। 

প্রথমে আধ্য-সমাজে বর্ণবিচার ছিল ন1; কালক্রমে উহা! প্রবর্তিত হয়। 

হহলে, ত্রাহ্মণেরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন। তাহার ষাজন-ধর্্ান্ুসাবে 

কিয়ার্দির পৌরহিত্য-পদে নিযুক্ত হইয়! উদ্বাহাদি সংস্কার সমুদায় সম্পন্ন 
করিয়া দিতে থাকেন। নলোপাখানে দেখিতে পাওয়। যায়, তাহারা দৌত্য- 

কমে ব্রতী হইয়া নলের অন্বেষণে চতুর্দিকে গমন করেন, কিন্তু তাহাদের পৌর- 
হিঠা-পদ লাভের উল্লেখ নাই। পুরোহিত ধোৌমা যেমন যুধিঠিরাণির সহিত 
প্রোপদীর উদ্বাহ-ক্রিয়। সম্পন্ন করিয়া দেন, নলদমরস্তীর বিবাহ গেরূপ কোন 
শা্গণ-পুরোহিতের দ্বার! সম্পন্ন হইবার কথা লিখিত নাই; বাজ! নিজেই কন্তা 
গশ্রদান করেন। যর্থন মহাভারতীর নলোপাখ্যানের প্রাচীনত্ববোধক পর্ধ- 
পিখত অন্য অন্ত লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন এ বিষয়টিকে ও তাদুশ একটি 
ক্ষণ বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। মন্নংহিতা-রচনার সময়ে ব্রাহ্মণের 



১৭৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্পরদায়। 

মহিমা ও ব্রাহ্মণের গ্রভূৃত্ব গগন স্পর্শ করিয়াছিল ইহ! পূর্বেই দৃষ্ট হইয়াছে *। 
অতএব নলোগাখ্যানের মুল বৃ্তান্তটি এঁ সময়েরু পূর্বে উৎপন্ধ বলিয়। সহজেই 

প্রতীয়মান হইয়া! উঠে। যযাতি ও দেবষাণীর উপাখ্যানে ব্রাহ্গণ-বর্ণের মহিমা 

ও গরিম! মতিমাত্র প্রবল দেখিতে পাওয়। যার 11 অতএব সে উপাখ্যান 

এবং তাদৃশ অন্ত অন্য উপাখ্যান অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া বিবেচিত 

হইয়াছে £। 

রামায়ণ ও মহাভারতে বধিত কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি অত্যন্ত 

প্রাচীন এ বথা পুর্েই একরূপ লিখিত হইয়াছে । এমন কি, মন্থসংহিতা- 

প্রোক্ত ধর্-প্রণালী প্রচারিত হইবার পূর্বে তাহার কোন কোন বিষয় 

প্রচলিত ছিল। যে সময়ে রামায়ণ ও মভাভাঁরতে সেই সমস্ত বিষয়ের উপাখ্যান 

সঙ্কপিত হয়; দে সময়ের পূর্বে হিন্দু সমাজ হইতে সে সমস্ত তিরোছিত হইয়া 

যায়। এই নিমিত্ত ৪ উভয় গ্র্-সংগ্রহকাপের! সেই উপাখ্যানগুলি পরিণর্তন 

পুরঃসর নিজ সময়ের উপযুক্ত ও নি তের প্রতিপোধক করিয়া বর্ণন করিয়া- 

ছেন। এ স্থলে এ বিষরের হই একটি উদাহরণ প্রদশিত হইতেছে; পাঠ 

করিলেই জানিতে পার। ঘাইবে। 

্্রীলাকের বছুধিবাহ হিন্দু-সমাজের একটি প্রচলিত প্রথা ছিল। বেদ- 

সংহিতায় সে বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে ও মহাভারতের মধ্যেও তাহার নিদশন 

রহিয়াছে $। তদন্ুসারে, দধিষিরাদি পঞ্চপাওখ এক দৌপদীর পাণিগ্রহ্ণ 

করেন। মহাভারতে এ উপাখ্যান সঞ্কপিত হইবার পুর্বে উল্লিখিত উদ্ধা- 

ব্যবস্থা নিবারিত হইয়া যান। এই নিমিদ্ধ ম'শহকার এস্টনে লিখালন) 

পাগুবেরা ড্রৌপদী-সমভিব্যাহাঁবে গৃ* গ্রত্যাগমন পূর্বক নিজ জননীকে কহি- 

গেন, মা! আমরা অদ্য অসুণ্য নিধি লা করিয়াছি। তদীর় মাতা এই 

পর্যান্ত শুনিয়াই কঠিজেন, বত। ! (হামরা পাচ সাহাদরে উহ! বিভাগ করিয়া 

4৬০ পৃষ্ঠা দেখ। 

+ আদিপর্ব। ৮১ অধ্যায়। 
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$ ১৪৬ পুঠ। দেগ। 



উপক্রমণিকা। ১৭৫ 

13 | মাতৃ-আজ্ঞ! লঙ্ঘন করিতে নাই, অতএব পাঁচ সহোঁদরে এক দ্রৌপদীর 

াণিগ্রহণ করিলেন *। 

রামায়ণে পিখিত আছে, রাজ! দশএথ একটি খষি-কুমারের প্রাণবধ করেন। 

কন্ত শান্ত্রান্সারে রক্গ-বধ্র পর গুক্তব দুক্ষণ্ন আর কিছুই নই +। রাজা 

(শরথ পরম ধার্মিক পণ্যায্মা পুকষ, তাহার এইবপ অযশস্কর অসঙ্গত পাপ-কর্মম' 

নঘটন সম্ভব নয়। এই নিমিত্ত লথিত হইয়াছে, সেই খধি-কুমার ব্রাহ্মণ- 

হনয় নয়) বৈগ্থের 'ওসে ও শুদ্ার গে তাহার জন্ম হয় +) তাহারে বধ 

করিণে ব্রহ্ম-হত্যার ফলভাগী হইতে হয় না। 

পূর্বে হিন্দু-সমাজে শ্রীলোকের ৪ অধিক বয়সে খিবাই- প্রথা প্রচলিত ছিল। 

কথন কখন কন্তা-কালেও পকষ-নংণর্গ ঘটি এস্তান জন্সিলে, সেই সন্তান 

কানান বপিয়া উল্লিখিত হইত । মন্তপংছিতায় এখ্ষিয়ের প্রসঙ্গ ও ব্যবস্থা 

মাছে খ। কর্ণ কুন্তা৭ কানান পুল। ষে ধময়ে এ বিষয়ের বৃত্তান্ত বিরচিত 

টি রি উর 22, 4৭৯ ই স্পা শা শা সিশশ শািশিসি 

. বৈদ্দিক মাছে পীলোকের বুবিবাহ একটি গ্রচপিহ প্রথা ছিল। দৌপদীর পঞ্চস্ব।মি- 
গ্রহণ যদ্দি একট বাশুবিক ঘটন। হহৃযা থকে, তাহা হইলে এ প্রাচান মমাজেই উহ সম্পন্ন 

হইযাঁছিল তাহার মন্দেহ নাই। ক।লণমে টহ্। অপ্রলিত হহয়া গেলে, মহাশু।বত-সংগরহকার 

৩-বিশেষ মহাভারতের মধ্যে দ্রৌপদীর বভাববাহটি কৌশলধরমে প্রচলিত-প্রথা-বিঃদ্ধ 
একটি অসামান্ত বা।পার বলিগা পধূন করিয়ছেন। ভে দেশে শ্রীলোকের বছুবিবাহ 

অদ্যাপি গ্রচলিত আছে । তথাক।ব এ প্রথ|ট ফ্রৌপদীব পঞ্চধামি-গ্রহণেরহ অবিকল অনু, 

রূপ। স6বাচব দ্রহ কিধা তিন সহোদরে এক ভাথা! লইয়া এক স'দার ধশ্ম করে এইরূপ 

দখা যায। কোন কোন পারবারের মধ্যে পাচ হয সহোদরকেও এক ত্রীর পাশিগ্রহণ 
কণতে দেখা গিয়াছে। সিংহল দ্বীপে ও বিশেষত? তথাকার ধান-লোকের মধ্যে এই প্রথ। 

গলিত আছে। কিন্ত খায় সহোদর ব্যতিগেকে ব্বপরিবাবস্থ অপরাপর স্বসম্পকায় 
বাণ্তিতেও এক স্ত্রীকে বিবাহ কিয়া থাকে । কালনুধ, ট।স্মেনিয়।বাসী, উত্তর আমেরিক।- 

বাসী ইরাকোয়া ইত]াদি বহদূরস্থ জাতির মধ্যে এই কৌতুকাবহ রীতি বিদমান বলিয়| 
লিখিত হইয়াছে । “ভাদ। নামক দক্ষিণাতা লোকের মধ্য অদাাপি ইহ! বিলক্ষণ চপিত 

রহিয়াছে । ভূবন-বিখ্যাত রোমক-সআ্াট সিজব্ বলিয়। গিয়াস্ছেন, গ্রেটব্রিটেনেও এই প্রথ। 
গ্রচপিত আছে ঞ। 

1 মনুসংহিতী। ৮।৩৮১। 

| 'অযোধ্যাকাত। ৬৩ সর্গ | ৫১ ঠ্রেরক। 

শা ৬৩ পৃষ্ঠা দেখ। 
০৮০৪১ 
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ও মহাভাবতে সন্নিবেশিত হয়, সে সময়ের পূর্বে এ ব্যবহারটি রহিত 

হইয়। যায়। এই নিমিত্ত পিখিত হইয়াছে; হুূর্বাম। কুন্তীর অতিথি-সৎকারে 

সম্তষ্ট হইয়া তাহাকে পুজ্রোৎ্পাদন বিষয়ের একটি মন্ত্র উপদেশ দেন) কুস্তী 

কণ্তা-কাগেহ সেই মন্ত্র পাঠ দ্বার! স্র্যদেবকে আহ্বান করেন) সুর্য সেই মন্ত 

প্রভাবে ততসন্নিধানে উপস্থিত হইয়। তাহার গভাধান করিয়া যান, এবং মহাখার 

কণ সেই গে ধন্ম গ্রহণ করিয়। নিজ জননার উদ্বাহ-সংস্কার সম্পন্ন হইবার 

পৃর্বেই ভূমি হণ * 1 অশীব পুব্রে (হন্দু-সগাজে যে সমপ্ত আচার ব্যবহার 

সচর/চ্ প্রচাণত ছিল, তন্ছধায়ী ঞ্িয়া-বিশেষ যখন ব্যক্তি-খিশেষের কারণ।- 

ধন দৈব-ঘটন। খলিয়। খার্ণত হইয়াছে, তথন তাহার উল্লিখিত রূপ মীমাংস। 

ব্যতিরেকে অন্ত কোনখপ মীমাংম। মন্তৰ ও সঙ্গত হয় না। 

রামারণ ও মহাভারত কেবল বৈণিক বন্মের বৃত্তান্ত নয়। এই উভয়ই 

বৃঙ্ধরুহা-মমাকার্ণ (৭শাল বু্ষেণ ভুমন্বরূপ | বোদক ধর্ম রূপ প্রাটানতর তরু- 

বন্ধে পৌরাণিক ধম্মর্ূপ প্রবল বৃক্ষরূহ। বদ্ধমূল হইয়। এ মহাবৃক্ষকে নিস্তেজ 
করিয়া ফেণিতেছে এইরূপই দৃষ্ট ইয়া থাকে । এ অভিনব ধন্মের মতে ব্রন্ধা। 

বিধুঃ, শিব ও তায় শক্ত সমুধায়ই প্রধান দেবতা ও মনুষ্যের প্রধান উপাগ্ত। 

& তিনট দেবতার মমবেত নাম ব্রিমৃত্ি। পৌগাণিক ও ঠান্ত্রিক মতান্ুযায়ী 

ব্যাখ্যান্গদারে, এ ধরিমুার্ত ওক্কারের প্রতিণাদ্য। পণ্চাৎ পুরাণ-প্রসঙ্গের পর এ 

বিষু। শিবা।দর মূল বুত্তান্তের বিষয় (বিবেচিত হইবে । মহাভারতের ব্র্গার 

মহিমা অপেক্ষাকৃত খব্ব দেখা যায়) শিব ও বিঝু-উপাসনারহ প্রাহুর্ভা৭ দৃষ্ 

হয়। স্থানে স্থানে এক্সার পূর্ব মহিমার কিছু কহ নিদর্শনও লক্ষিত হহয়! 

থাকে। এহ অনি প্রাচান মতে বৈদিক দেবগণ একবারে অগ্রাহ নয়) 

কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিরুষ্ট পদে অবস্থাপিত হইয়াছেন। হন্ত্র দেবরাজ বিয়া 

পাঁখত বটে, কিন্ত ব্রঙ্গা, বিঝু। ও (শিব তদপেঞ্গা অতিমাত্র উচ্চতর পদে প্রতি" 

ঠিত। বকণ আধ্য-কুপের অতি প্রাচীন প্রধান দ্রেবতা।। বেদ-মন্তরেদৃঃ 

হইতেছে, তিনি কখনও ডুলোক ও ছ্যলোক স্যঙ্ন ও রক্ষণ এবং রাজা ও 

__৮ শ্পিপাতাতীিী 7 শি শাস্পাশাশাাশাাশ্ীীপিীশীপাশীশীশীশীীসসপপীট শা তি শি শটে িপপীপপাপীপাপীশাশীশীটিশিশিসশ পিপি ভিউ 

« আদিপর্ব। ১১১ অর্ায়। 
1 প্রথম ভাগে প্রক।শিত উপক্রমণিক।|ংশের ১৯-২১ এবং +৫--৭৬ পৃষ্ঠা দেখ। উ& 



উপক্রমণিক।। ১৭৭ 

সম্রাট সংক্ঞ] গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজ পুণ্নের শান করিতেছেন ১, কখনও বা নিশাধি- 

পতি হয়া চন্ত্রমণ্ডল পরিচাপন এবং নক্ষত্রগণ প্রকটন ও অগ্রকটন করিতে- 

ছেন ২, কখনও বা মিত্র'দেবের সহিত সম্মিলিত হইয়। নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত ও 

হুর্যামণ্ডলের পথ প্রশস্ত করিতেছেন ০, কখনও বা সব্বজ্ঞ, সর্চদর্শী ও পাপ- 

পুণ্যের শাস্তা ও পুরস্কর্তী ্ববপে লোকের সত্য মিথ্যা ও শুভীশু ক্রিয়া নমুদায় 

ভঠুনদ্ধান পূর্বক দণ্ড-পুরস্কার বিধান করিতেছেন, এবং কখন৪ বা অপরাধী 

ব্যক্ত স্ততি-শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া গুক্তর অপরাধও মাজ্জনা করিতেছেন" । 
কিন্তু এ অভিনব ধর্খ-প্রণাণীব বিবগণে দৃষ্ট হয়, তিনি এই সমস্ত বিভিন্ন ক্মমতা- 

ধারণে বঞ্চিত হইয়া কেবগ জলদেবতাম্বরূপে অবগ্থিতি করিতেছেন। অঙএব 

রামায়ণ ও মহাভারতের যে সকপ স্থলে বিষ শিবাদি পৌরাণিক দেখাদির 

মাহায়া-কথন ও তন্মধ্যে রাম-রুঞের ঈথ্বত্ব-প্রতিপাদন-কথা বিনিবেশিত হই- 

যাছে) অথবা মেই সকল স্থপেব যে সকল অ'খে খ সমুদায় বিবয় সুস্পষ্ট উল্লি- 

খিত রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত অগাচীন বলিয়া অক্রেশেই নিদ্দেশ করিতে 

পারা যায়। কিবাত-অন্ঠুন সংবাদ”, যুধিঠিব-কৃত বলিয়া উল্লিখিত দুর্গা-স্তুতিও 
এরূপ দক্গ-কত শিবস্তোতা, অজ্দুনক্কীত পর্মা-স্তৎ»মতাঁদেৰ করুক পাণ্ডণশিবি- 

রের দ্বার-রগ্গা! ও অশ্বথামার সহিত তাহার যুদ্ধ ও ততৎ্কভূক শিবস্তোত্রাদি- 
বর্থন৯পিষুণব রামবপে,অবতরণ+*ক্লঞঃ-মাহাস্ম্য বিশিষ্ট ভগবদৃগাত।১১গুক্রাচাধ্য- 

১। খগদ-সংহিত)। 8 ৪২1৩3 ৪।॥ ৫1৮৫1১।৬।৭91১ | 11৮৬১ ॥ ৭। 

৮৭৫ ও ৬ ঠতাদি। 
২। খনেকমংভিচা। ১১৪ 1১০ |১। ৪71১১1২1১1৪, ৩৫৪১৮ ইত্যাদি। 
৩। খগ্পেদ নংঠিত11 ১1১81৮১০1৬৫ । ৫ ইগাদি। 

৪1 খবন-সংাহতা। ১।২৫। ৭,৯ ৪ ১১|২। ২৮৫, ৭9৯৭1 ৪৯1৩ &॥ ১০ 
৮৫। ২৪ ইত্যাদি ।  অথর্-সংহঠিহা। ৪1 ১৬ ॥ 

৪। বনপর্্ব। ৩৮--৪১ আঅবধযায়। 
৬। বিরাটপনব। ৬ অধ্যায। 
৭। শাত্তপর্ক। ২৮৫ অধ্যায় । 

৮। ভীগ্মপর্ব। ২৩। ৪--১৬। 
৯। সৌপ্িক পর্বা। ৬ ও ৭ অধা।য। 

১০। রামায়ণ। বালক।ও | ১% ও ১৭ সর্গ। 
১১। ভীম্মগর্ব্ব। ১৩--৪২ অধ্য।য। 

ক ও 



১৭৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় । * 

কথিত বিঝু-মাহাআ্ম্য। অন্ত অন্ত নানাস্থলে লিখিত বিষ ও কৃষ্ণের নানারূপ 

মাহাত্ম্-বর্ণন , ইত্যাদি রামায়ণ ও মহাতারতোন্ত অনেকানেক বিষয় অপেক্ষা- 

কৃত অপ্রাচীন ধর্দ-প্রতিপাদক অগ্রাচীনতর কথ| বৃণিয়। অঙ্গীকার করিতে 

হয়। ত্রমুত্তির উপানন। সহকারে তাহাদের বিশেষ বিশেষ অবতার, কল্প 

ভেদ", মতাত্রেতাদি বুগভেন ও যুগ-্ধন্মণ। মন্্যোর অসন্তব ও অপঙ্গত 

পরমায়ুঃ-সংখ্যা এই দমণ্ত অপেক্ষাকৃত অভিনব বিষয় প্রচণিত হয়। লোকে 

সতশ্র বংসর ও তলুধ্যে কেহণা দশসহতঅবর্ষ বা ততোধিক কাল জীবিত ছিল 

এইরূপ লিখিত আছে১। কে£ সহশ্র', কেহ বা দশ সহজ, অপর কেহ যষ্টি 

সহত্র ধংদর* তপস্তা। করেন এইরূপ বণিত হইয়াছে । এক! গুলি অতীব 

১। শাস্তিপর্বব। ২৮০ অধায। 

২। সভাপর্র্ব। ৩৭ ও ৩৮ অধ্যায় ॥ উদ্যোগ পর্ব । ১২৯ ও ১৩০ অধ]য় ॥ শান্তিপর্ক । 

২০৭ অধ্যায ত।দি । 

৩। মংন্ত, কুথ্ব, বরাহ, রাম, কৃ্াদি। 
৪1 শান্তিপবব | ২৮০, ৩০০ ও ৩১২ অধ্যায়। 

৫। শান্তিপর্ব। ২৩১। বাজসনয় সংঠি তাব ভরিংশ অধাঁষের অষ্টাদশ অন্ুবাঁকে কুত, 
তেতা, দ্দাপর এই তিনটি শদ বিদামান আছে, কিন্তু তাহা অক্ষ-বাচক। সায়নাচীর্যা তৈত্তি, 
রীয় প্রাঙ্গণের প্রথমাঃকের পঞ্চম।ধা।যের একাদশ অনুবাকে বিশেষ বিশেষ চারি গেমের লাম 
কৃত ও অপব একটি স্তেমের নাম কলি বলিয়। নিদ্দেশ করিযাছেন। 

ঘন ন্বজাহব্লীলা: দন" নন্। 
স্সঘ ঘ দস্ব ন্ধন্বি: ল:। 

সায়নাচার্ধ্য উহ্াব ত।যো এ স্তে'মণলিকে কৃত-যুগ খরূপ ও কলিযুগ শ্বরূপ বলি! বাখা। 
করয়াছেন। তাহার বহ পূর্বের শঙ্করাচ।ধা ও আনন্গিরি ছান্দোগ্যোপনিষদেব ভাষ) ও 
টাকার মধো এ নকল শব অক্ষ-বিশেষবাচক বলিষ। বিশেষকপে বা|াখা। করিয়।ছেন। 

“জ্ধনাম” পণীলান শ্বান্যুানলনলম দঘিন্ত ন্তবত্ত: | 
ছশ্দোগ্যোপনিষদ্, ৪ প্র প,৪ তির শঙ্কর-ভ।মা 

দ্বুত সন্দেত বিষয়ে যে অন্গভাঁগ ট।রি চিহ্ন বিশিষ্ট, তাহাকে কৃত বলে। 
সসথঘ) ঘল্ষিন্ লালা নশী$ত্ৰা; নলনালালাঘা মননি। আনত জানক্কী নব ভরা 

লানজ:। গল জাত: ঘ জলিবকা বুনি ন্রিলানা:। 
লিখিত শ্রুতির আনন্দগিরি-কৃত টীক|। 

অক্ষের য ভ।গে ভিন চিহ্ন থাকে, তাহ! ত্রেত।, যে ভ'গে ছুই অঙ্ক থাকে, তাহা দ্বাপর, 
আর থে ভ।গে এক অঞ্চ থকে তাহ, কলি বলিয়া উল্লিখিত হয়। 

৬। শাপ্ডিপবব 1 ২৯০ ৫৬, ৬২ ও ১১৫6 ৩০।২॥ 

৭| (মন বিখামিতর। বাঁলকাঁও। ৫৭। ৪ | 
৮| যেমন খেঠম। শান্তিপবব। ১২৯ ৫ 



উপক্রমণিক!। ১৭৯ 

প্রাচীন নয়। অতিপূর্ধে হিন্দু মাজে শতাঘুঃই দীর্ঘাযুঃ বলিয়। পরিগণিত 
ছিপ। প্রাচীনতম সংস্কৃত শাস্ত্রে ও তাদৃশ অপর বৈদিক শান্ত্রে উদ্ধমংখ্য! 

শতবর্ধই লোকের দীর্ঘাযুঃ বলিয়া কাণিত রহিয়াছে। (এই পুস্তকের প্রথম 

ভাগে প্রকাশিত উপগমণিকাংশের ৪৬ পৃষ্ঠ! দেখ )। 

সম্ল হু: জন লীবল আহহ্ঃআানল্। 
ধ-সং। ৭। ৬৬ ১৩। 

আমর! যেন শত-নংখ্যক শরৎ দশন করি । যেন শতসংখাক শরৎ জীবিত 

থাকি । 

স্জ্বলবন্ক জন্মাক্যি জিজীনিপজ্জছল লা: । 
বাঁজসনেয়ণংহিতোপনিষদ্ । ২। 

ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান পুর্বক ইইলোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে 

ইচ্ছা করিবে। 

মহাভারতে বৌদ্ধধর্ম হইতেও কোন কোন মত গৃহীত হয়। শান্তিপর্ষে 

অহিংসা-ধর্ষের বিস্তর প্রশংসা আছে১। কিন্তু এটি হিন্দুদিগের আদিম ধর্ের 

অগ্তভত ছিল না। দংহিতা ও ত্রাঙ্ধাণ উভয়েঠেই অশ্বমেধ, গোমেধাদি হিংস1- 

ক্রিরার ভূরি ভূরি ব্যবগ্ আছে। বৌদ্ধেরাই প্রথমে অহিংসা-ধন্ম প্রচার 
করিয়! যায়; সুতরাং তাহা হইতেই এটি হিন্দু-ধর্মে পঙ্কলিত হইয়াছে বলিতে 

ঈ্য়। এইরূপ মায়াবাদ ও নির্ববাণ-মুক্তিও * বৌদ্ধধন্মম হইতে পরিগৃহী ত হইয়াছে। 

মহাভারতের বিষয়ে এ পথ্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইল, সমস্তই অষ্টাদশ পব্ৰ 

িষসনক জানিতে হইবে। হবিবংশ একথানি স্বত্ত্রগ্রন্থ। উহা উত্তর কালে 

বিখচিত) এই নিমিত্তই উহার নাম থিল হরিবংশ। থিল শবের অর্থ উত্তর 

কালে নংযোডিত।1। অষ্টারশ পব্বের সহিত হরিবংশের অভিধেয় বিষয়ের 

তুলনা করিয়! দেখিলে, ইহা অন্ত সময়ের অগ্রাচীনহর পুস্তক ধলিয়া স্বতই 

প্রতীতি জন্মে। বস্তবভঃ এখানি একথানি বৈষ্ঝব-সশ্প্রদায়া পুস্তক বলিলেই হয়। 

৮ এবি 12825295 নিল ... ০০০ ন পচ এ ধাপ পালা ৮ ৮ঁঁঁিঁতিতি িশিটিটি তি শশ্পাশািি 

১। শাগ্তিপর্ব। ২৭২। 

ঈ. ভীম্মপবব | হ৬। ৭২ ॥৩১। ১৪ ॥ 

1 পুন্বানুত্তগরাশক্ে। 



১৮০ ভারতব্ষায় উপানক-সন্প্রদায় | 

যদিও ইহা অষ্টাদশ পর্বব অপেক্ষা অপ্রাচীন, তথাচ নিতান্ত আধুনিক গ্রস্থ 
নয়। খুষ্টাবধের একাদশ শতাবাতে পর্যন্ত আরবীয় গ্রন্থকার অল্ধীরনী 

নিজ গ্রন্থে হার প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন *। কিছু গরেই দেখিতে পাওয়া 

যাইবে, ই সময়েরও অনেক পুরে বাসববভ্া-প্রণেত! বন্ধু উপমা স্তলে ইহার 

নামোলেথ ক্রিম বান। কাদন্বরী ও হ্যটঠিত রগ্রিত। বাণতট বাসবদণ্তার 

বিস্তর গ্রশংল। কপিয়াছেন। 

নবনীলামজললকৃরতা লুল ্রাঘনব্ন্নঘা। 
হমচধিত। ২ শ্লোক । 

বাসবদত্তা প্রকাশ হইলে, কিগণের দর্প 'একব[রেই চূর্ণ হইয়া গেল। 

অতএব বাণভটের সম নকপিত হইলেই পুবগুর সময় নিকপণের উপাকস 

নির্ধারিত হইতে পারিবে । হিউএন্থ সঙ্গ, নামক চীন-ধেশীম়্ তীর্থঘাএী খু 

বোর সপূম এতাবীর শ্রারন্তে ভারতবর্ষে আনিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি পিখিঙ্জা 

গিয়াছেন। কানকুর্ডের রাজা শিলাধিহ্য তিশ বৎসরের অধিক কাপ রাত 

করিয়! ৬৫০ ছস্ু শত পঞ্চাশ খুষ্টান্দে প্রাণত্যাগ করেন। এ শিগাদিত্যের অন্য 

নাম হর্ষবদ্ধন ও তদীয় পিতার নাম গ্রভাকরবদ্ধন। এদিকে আমান ফ, হল, 

হর্মচরতের মধ্যে গ্রতাপশীল প্রভাকরবদ্ধন ও তদার পুল্প হর্ষবন্ধীনের নাম প্রাপ্ত 

হইয়। স্বপ্রকাশিত বাদণধন্তার উপকঞমাণকার »ধ্যে তাহার গুসঙ্গ উপস্থিত 

করেন। অগ্ঠ এক পুলের নাম রাজ্যবদ্ধন ও কঞ্চা নাম মহাদেখা বা রাজ্য শ]। 

হ্বচরিতের চতুথ উচ্ছণসে ইহাদের জন্ম-বুত্তান্তাদি বিনিধেশিত আছে। চীন 

দেশীয় উল্লিখিঠ তীথধাত্রার লরমণ-বৃথান্তের ফরাতা অন্তবাদক আমান্ জুলিএ 

এক স্থলে 1 লিখেন, ছুউ পুকৰে তিন রাজা । এ কথাটিও জুন্দররূপ সঙ্গত 

হহতেছে। প্রভাকরবর্ধীন উদ্ধতিন পুকষ এবং হর্যবা্ধন ও রাজাৎদ্ধন তাহার 
অধস্তন পুরুব। অতএব গ্রভাকরবদ্ধন, রাজাবন্ধন ও হ্যবন্ধন ) এই তিন 

ঞপাপপপ্পিপাসপি পপ ০4 ০৩ ০০৭ 

&10010107] উগ110110 36১70 1 ডি রি এ০ 1844 0730, 

পর ৬১০৫০ 0৮১19101175 13009105065 10007 আগা]5])১ 0010) ৮০, 11, 

0247, 

1 গীহধের নাম কোন স্থলে কেবল হয, কুর।পি বদের ও কোন কোননস্থলে হণ 
হধবদীন বাঁণয়] লাখ হইযাছে। 



উপক্রমণিক। ১৮১ 

পিতা পুত্রের সংজ্ঞ। বিষয়ে হর্ষটরিতের নহিত উল্লিখিত তীর্ঘযাত্রীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের 

সম্পূর্ণ এঁক্য দেখা যাইঙেছে। হিউ এন্থ সঙ্গ, ও বাণভড্ের শ্রদশিত গ্রমাণ 

পার্বাপার্্ী করিয়৷ লিখিত হইতেছে, দেখিলেই স্থম্পষ্ট জানিতে পারা যাইবে । 

হ্যচরিত। হিউএন্ থজঙ্গে বর ভ্রমণ-বৃত্তাপ্ত। 

প্রতাপণীল গ্ভাব দন প্রতীকরবদ্ধন 

| চারি | রি 
বাজ্যবদ্ধন হর্য ঝ মহাদেবী রাজৎদ্ধন এবং শিলাদদিত্য 

হর্যপদ্ধন বারাজ্যরী বা হর্ষবদ্ধন 

উল্লিখিত তীর্থধারীর ভমণ-বুপ্তান্ত অনুমারে। হর্ষবদ্ধন খুষ্টাবের সপ্রম 

শতাব্দীর প্রথমাদ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। দক্ষিণাণথের চালুক্য-বংশীয় বাজ। 

পিভয়াদিত্যের তারপরে খোদিহ দান-পত্রে লিখিত আছে, তদীয় গ্রপিতামহ 

বাজ] সত্যাশ্রর উত্তরদেশীয় হর্ষবদ্দনকে পরাভব করেন। বিজয়াদিত্য ৬১৭ 

শকান্দে অর্থাং ৭০৫৬ খ্রীগার্দে জীবিত ছিলেন। এই প্রমাণ অন্ুসারেও 

থুান্দের সপ্তম শতাব্দীর গ্রথমাদ্ধে বা প্রথম চতুর্থাংশে শ্রীহর্ষবদ্ধনের বিদামান 

থাক! মব্বভোভ|নে মন্তধ ও সঙ্গত হয় + | আর একটি প্রমাণে এ বিষয়টি 

একরূপ শিঃনংশর করিয়া তুলিতেছে। বাথ-কত হর্ষচরিতে লিখিত আছে, 

হ্ষধন্ধন প্রাগঙ্গোতিযে অর্থাৎ কামন্নুপে উপস্থিত হইয়া অবশেষে তদীয় রাজ! 

তাঙর বগ্মার সহিত মিত্রতা করেন।1। ওদিকে উগ্িখিত চীন-দেশীঘস তীর্থ, 

যাঁণাব ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিও কামরূপের অবীশ্বর ভাস্কর 

গার সহিত মাক্ষাৎ কথেন 11 গ্রাগ্ছ্যোতিষের আগ এক নাম কামপ। 

হাজ্মনদ্ল নি ঘএও।ন বনি ঘত্নবযানন দুতিষ্ালানিন নল; আল্সানুানা লক 

পণ ্ধাপল ভ্বীণান্পহার€ন দক্জাগনা উন: | 
হর্নচরিত। চতুর্থ উচ্চাস। 

*. 21019001191 01 10191390002) 12010) 91100091309] 2918000 39০01 

1১51, 1), ০২-7210), 

1 হবসর১। বপ্তমেচ্ছ |স। 

| ৮০১৭২১১ ৩5 1001105 1399৭10১19১, ৮০1, 1,171), 39০--২91 7 0174 ৬০1, 

111. 10 7০79, 



১৯৮২ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। 

পশ্চাৎ বাম ভাগে হর্ষচরিতের অন্তর্গত উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ও দক্ষিণ ভাগে 

চানদেশীয় তীথযাত্রীর ভ্রমণ-বৃস্তান্তে লিখিত এ ভাস্কর বন্মা-সংক্রান্ত কথাগুলির 

তাৎপধ্যা্থের ইংরেজী অগ্ুবাদ উদ্ধত হইতেছে) দেখিলেই, বিশেষরূপ 

হদয়গম হইবে, তাহার সন্দেহ নাহ। 

হর্ষচরিত সপ্তমোচ্ছাস। 
প্রাগ্জ্যোতিযাধিপতি ভাঙ্কর বন্মার 

প্রেরিত হংসবেগ নামক দূত কান্ত- 

কুজাধিপতি হধবদ্ধনকে কাঁহলেন' 

*€ ৮৮ লন ত্ব স্তব্যক্টীন- 
লাঙ্নী হৃনছ্য মক্কানুন্সা হসালা- 

হিন্যা লাজজহ্ননিমীকবনলাপহ- 

নালা মান্ললা ব্ৰলঘা মীষ্ষ নুন 
স্জনাহ; বলমনল্। 

৮১৮ দেই (মৃগাঙ্ক নামক ) 

স্থবিখাত রাজার রসে মহাদেবা 

শ্তামাদেবীর গভে শান্তনু-পুভ্র তীছছের 
মত সুর্যয-সদৃশ তেঞোবশিই কুমার 
জন্মগ্রহণ কারলেন, তাহার অন্ত এক 

নাম ভাকর খম্ম]। 

* ৮ স্লান্জ্জীনিমক্ব্রবীহুনন 

ঘন ৮ স্সসমসলিনলিন্ছনি । 

গ্রাগ্জ্যোতিষের (অথাৎ কাঁম- 

রূপেব ) অধীশ্বব, মহারাজের সঠিত 

১১৮১৮ অজধ্যমিত্রত| * করিতে 

অভিলাষ করেন। 

হুংসবেগ এই কগা বলিলে পর, 

হর্ষবদ্ধন কহিলেন, 

ভজন! ন্গ্রলিন লাশ্তঙ্গি 

২১৫১ 

লিখিত চীনদেশীয় তীর্থযাত্রীর 

ভ্রমণ-বৃ্ত।ন্তের গমাণ। 

111010101) 11১010১৫৮৮৯ 

(10100 1)7066645 (25121 19 

1২410121711) (১১১৭107১৮৮৮ ৮ 

115 1১111: ১০৯ 21312111000) 

110171601311481১7175 2001102১770 

10 1)010 101) 10110 01 1৯011714 

4101)0000)1701 210010০7901 

13000117160 7660100 70001) 

0১01) 00] 0107011055 27৭ 

(70410011117) ১10] 0৬০] 0101, 

011 691)500) 12/%/7715051৬ 4১৭ 

£07 ০0/71/1014, ০/1/26 &) £5. 43. 

(976, 7800) 1) 294. 

হিউএন্থ সঙ্গ, ৮১৮৮৮ তথা 

হইতে পৃর্বমুথে কামরূপ যাত্রা করেন। 

১৮১৮৮ * ভাস্কর বন্মা নামে এক 

্রার্মণ তথাকার রাও! ছিলেন) তাহার 

ডপা।ধ কুমার। 

তিনি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী ছিলেন না, 
তথাঁচ হিউএন্ থঙ্গের গ্রাতি সদয়ভা? 

প্রকাশ ও সর্ধতোভাবে সম্মান-চহ 

প্রদণন করেন। 

শিশ্ন পট 
পপাপপপপাপপাসপক পতল শীশীটি শশা শ্পশীিপাশটাশীশিশী পাপপিকি্ধাসপ শি 

*. ছু্জেয় শক্রণ নহিহ মিরতাকে আলয্যমিত্রভা বলে। 



উপক্রমণিক। ১৮৩ 

হর্ষচরিত সপ্ডুমৌচ্ছস। 
মন্তান্মলি ৯ ৯ ৮ ৮ নবীলন্ব- 
সলনি জিক্গানি মনি মন্দির 
ব্যান্মঘা বগ্ন $দি নন । 

বেগ ! তাদৃশ মহায্মা যখন 

সুদের অনাদ্ণৎকারে শ্লেহ প্রকাশ 

করিতেছেন তখন মাদুশ ব্যাণ্র 

ন্বগ্সেও কিরূপে তাহার অন্যথাচরণ 

করা যাইতে পারে? 

হর্ষচরিতেব সপ্তমোচ্ছাগের নানা 

গানে তাঙ্কর বন্মীর নামান্তপ বা 

উপ|াধ-বিশেষ কেবল কুমার বলিয়া 

উল্লিখিত হইয়াছে । 

লবন্তুহ্নানহিনি নিভ্তুজ্ঘান্- 
জীনিলীন্ব'ঘন বালাহিষুন্রান্ প্র 
ন্রমাহলন্হত্ দুলি। 

রাজা আশ্রঠ ব্যক্তিদিগকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া হংসবেগকে কহিলেন, 

কুনারের কথা কি? 

একপ মসন্বদ্ধ, বভিন্ন, দুর-দেশীয় গ্রন্থ হইতে তিমিরাচ্ছন্ন অবিদিত-পৃর্ধ 

বিষয়ে সব্নাংশে পরস্পর এমন নিতান্ত নিব্বিশেষ গ্রনাণ-যুগল প্রাপ্ত হওয়। 

তন্ব-জিজ্ঞানুদ্দের পক্ষে সৌভাগোর বিযয়। উক্ত প্রমাণান্ুমারে, হিউ এন 

থসাঙ্গ ভাঙ্কর বর্ণা। হর্ষবন্ধন ও তাহার সভাসদ রাণভট্ট এক সময়ে অর্থাৎ 

খঠান্ধের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমান্ধে * বিদ্যমান ছিলেন ইহ! নিঃসংশত়্ে 

শিদ্ধারিত বলিতে পারা যাঁয়। সুতরাং এ বাণ কর্তৃক উল্লিখিত বাঁসবদত্তা- 

গ্রণেত। স্বন্ধু তাহার সমকালীন বা কিছু পূর্বকালীন লোক হইতে পারেন। 

বাহ! হউক, উভয়ের রচনা এরূপ সুসদৃশ যে, কোনমতেই অধিক পুর্বতন 

৮ শশী 

+ হিউএন্ থ সঙ্গ ৬২৭ খ্রীষ্টাবে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিঙ্কা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ পূর্বক 

৬৪৫ গ্ী্টের বসস্তকালে নিন গৃহে গুত্যাগত হন। 



১৮৪ ভাঁরতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

বলিয়া মনে হয় ন!। বিশেষণ-ঘটা, উপমাচ্ছট।, দুরান্বয়-দোষ, কৃত্রিম ভাবের 

গ্রাঙাব, সারল্য-ভাবের বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি অসরল ও অস্বাভাবিক রচনা- 

চাঠ্ধ্য উভয়েরই গ্রন্থে জাজল্যমান রহিয়াছে। কালিদাসাদি * পুর্ব্বতন কবির 

রচনায় সেরূপ কুর্ধাপি দু হয় না। অতএব বাগ ও স্তুবন্ধু যদিও সমকালবর্তা 

ন1 হন, তথাচ পরস্পর নিকট সময়ে প্রান্বভূতি হন বগিতে হয়? অগ্রে স্বন্ধু, 

পরে বাণভট্র! 1 

এ স্ুবন্ধু এক স্থলে হরিবংশ ও তাহার অন্তর্গত পু্রোপাথ্যানের বিষয় 

উল্লেথ করেন। 

্ববিত্র্িহিঅ ঘ্ক্দবাতৃলীনহলন্তীয :। 
বাসবদর্ত। ফ,হণ, কর্তৃক মুদ্রিত পুস্তকের ৯৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা । 

্রন্থ-ব্যাখ্যাতা ভ্রিপাঠি শিবরাম এস্বলে গুফর শব্দের অর্থ হরিবংশ পক্ষে 

গুফবোপাথ্যান বলিয়! ব্যাথ্য। কিয়াছেন। $ হরিবংশের ১৯৭ অধ্যায় অবধি 

৩১৩ অধ্যায় পথ্যন্ত সুবিভূত পুফরোপাখাান বর্ণিত হইয়াছে। অতএব খুষ্টা 
বের ষঠ ও পঞ্চম শতান্দীতে কোন বপ অবস্থাপন্ন বর্তমান হরিবংশই অথব| 
তাহার প্রচুর ভাগ গ্রচণিত ছিল ইহাতে আর সন্দেই রাহল ন|। 

এখানি একখানি বিধু-গরধান পুরাণ-বিশেষ এপ কথা পূর্বেই এক ন্প 

স্থচিত হটয়াছে । ইহার ভূরি ভাগ বিষুটব বরাহ, ধামন, নু'সংগা্দি অবভার। 
৬৮৮৮ পি টি 

£. কালিদাস বাণের ন্যায় হুবদ্ু4ও পূর্ধবকালীন কবি ছিলেন। হহাব প্রমাণ উভ"্য এই 
গ্রন্থে দেদীপামান রহিয়াভ। বাণযেমন হধচারতের প্রারগ্রে কালিদানের গ্রনর্জ করেন, 

সুধু দেইঝপ বাসবদত্তাব মধ্যস্থলে অগ্িজ্ঞান শকুগদে: অগ্তগিত শুত্তলার প্রতি ছুবদার 
অঠিশ।প বৃথান্ত উচ্লগ কাঁগিয়। যান *1 এ বিষঘটি এ কালিদসের কৃত মুপ্রনিদ্ধ নাটকেরহ 

কথ।; মহাভাবতীয় শবুপগ্ুলে।গ্খানের কথা নয়। 

11711 120জন। 01001075 টিতন০০ 19 সিরিব৮070, [359,009 77777 না 

হা-55, 8100 010 07057110000 01000 19000070101 07০0 4১৬৫0০ ১০৭০১ 91 1001৭ 

[01 13052 পাঠ কর। 

| হিনগহিন্র ঘুদ্ধহপানুলান কআন্মালনিঞকানজীল । 
পূর্বেধক্ত মদত বামব্দও।। ৯৩ও ৯৪ পৃ] 

তির পদ াপিশিশাশশি 

কপপপপপীিপাপপিপাশিপাশা 

* চ্জন্রনীন শুষ্মন্ন্। জান গন্ধন্ল্া হুনাঘঘ; স্াদললুন লু । 

বাদবদত্ত1| ফ, হল, কতৃক প্রক।শিত পুষ্ুকের ১৫৩ পৃষ্ঠ|। 



উপক্রমাণক! | ১৮৫ 

নাঁনা প্রকার দৈত্য দ্ানবাদির সহিত যুদ্ধ ও অন্য অন্য বিবিধ সৎকীন্তি বর্ণনে 

পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ ৬০ ষাট. অধ্যায় অবধি ৬২৬ অর্থাৎ শেষ অধ্যায় পর্যাস্ত 

প্রায়ই কৃষ্ণের জন্ম, বৃন্াবন-লীলা, মাথুরলীগা, দ্বারকা-কাঁ্তি প্রভৃতি তদীয় 
মাহাআ্স্য-বিধবরণ বই আর কিছুই নয়। 

পুরাণ । 

সমস্য পুরাণ ও উপপুরাণ একত্র করিণে একটি স্তপ হইয়া উঠে। স্থৃবি- 

খাত উইল্্নন্ ও বিওনু ফ.সে সমণ্ত বিলোড়ন করিয়া তৎসংক্রান্ত বহুতর তত্ব 

উদ্ভাবন করিয়াছেন। পুরাণ শব্দের অর্থ পৃর্বতন; তদনুসাঁরে পূর্বতন ঘটনা- 

দর (বিবরণ কর1 পুরাণেব উদ্দেগ্ত হইতে পারে। পশ্চাৎ দেখিতে পাও! 

যাইবে, প্রচলিত পুবাণ সমুদয় কোনরূপেই অধিক প্র।চীন নয়, কিন্ত অন্ত 

প্রকার গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-বিশেষ-বাচিক পুরাণ শব্দটি সমধিক প্রাচীন। ব্রাহ্মণ, 

ক্সূত্র ও প্রামাণিক উপনিধদ্ গ্রভৃতি যে সমস্ত গ্রন্থ গ্রচলিত পুরাণ ও উপ- 

পুরাণ অপেক্ষায় প্রাচীনতর খশিয়! প্রসিদ্ধ আছে, তাহারও মধ্যে কোন কোন 
গ্রন্থে গ্রন্থ বিশেষ বা প্রবন্ধ-বিশেষ পুরাণ বলিয়! উ।লথিত হইরাছে। 

শতপথ ও গোপথ-্রাঙ্ষণে এবং মাংখ্যায়ন ও আশ্বলায়ন-হত্রে * পুরাণবেদ 
বলিয়। একরূপ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ আছে। অঙমেধ যজ্জের নবম দিবসে অধবর্ু 

তাহা আবুর্ত করেন । 

সংযুহ্বাজ্ী বজস্বনী হাজন্যান্ % % % % 
ঘরবায্থ' বহু: বী$্লিনি জিলিল্ ঘুবাব্থলান্বন্বীন । 

শতপথব্রাঙ্মণ | ১৩1 ৪।৩। ১৩। 

অধ্বর্ “তাক্ষে বৈপশ্ততোরাজা” ইত্যাদি কথা বলিতে থাকেন। 
* % * ** পুরাণবেদ) এই সেই বেদ) এই কথ! বলিয়া পুরাণ-বিশেষ কীর্তন 

কারতে থাকেন। 

এইরূপ শতপথব্রাঙ্মণের অন্তাগ্ত স্থানে ও অথন্বনং্তাদি অপরাপর 

বৈদক গরন্থেও নানাবিদ শান্তর-নংজ্ঞার মধ্যে পুবাঁণ ইতিহাসাদির উল্লেখ আছে। 
লিপ পি শপ. ২ শীশীশশীশশা্াভিশিন ক শক শীশিশ শশা টিটি শিট তন 

* পোপধ-ত্রাঙ্ধণ। ১। ১০। সাংখ্য।য়ন-৮তর | ১৬।১। আঙ্বলায়ন চুর । ১০। ৭1 

৪ 



১৮৬ ভারতবষায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

“কবে ভী ঘন: লালনহীওঘনাক্রিহ হনিজ্ঞাঘ! হাত নিত্যা 
তলিন্: স্বান্মা; জলাব্সবৃত্যাালালি ্যাব্বযানালি |” 

শতপথব্াঙ্গণ | ১৭।৬। ১০ । ৬। 

“জুলিস্থালস্্ব ভ্ববাক্ধ' ল্র মাঘাত্ব % লাহাপাঘীস্ব 1৮ 
অথন্ব-সংহতা। ১৫। ৬। 

ন্নাক্পত্ঘালীনিস্কাঘান্ ঘবব্যন্ানি জন্যান্ বা্ালাহাক্স'ঘী: ॥৮ 
| তৈভ্ভিরীন্ন আরণ্যক | ২। ৯। 

লিজবান: ঘ্বহাত্ম' নিত্যা তনলিলহ্: আ্বান্জা; ব্ুলাব্সনুন্যাব্া- 

নানি ন্সান্ত্ালানি।” 

বুহদারণাক। ২।৪। ১০। 
পিপি পাপ াাাসিশিশাশিশি পা শীাাাশশীটি শু স্পিিলি সপ পস্প্পীি শিস কিস 

* গাথা শর্খটি অতীব প্রাচীন। হিন্দু ও পারণার! একব সংসথষট থাকতেই 

উচার উৎপত্তি হয় দেখা গিয়াছে +| ধর্মনিষ্ঠ গুপতিগণের গ্রশংস।-সহচক 

সংণাত-বিশেষের নাম গাথা খগ্দংহিতায় চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ স্ুক্তে এতবেয় 

ব্রাহ্মণের শেষ পরিচ্ছেদে, শতপথ ব্া্গণের ত্রয়োদশ কাণ্ডে এবং মহাভারতের 

শাপ্তিপক্ে এ মকল গাথা অন্িবি্ট আছেঃ তবে কোন কোন স্থলে কিছু 

কিছু প্রভেন দেখিতে পাওয়া যায় 1| এহ উপক্তমাণকায় যে সকল ধম্ম- 

পরায়ণ নৃূপতির কথ! লিখিত হহপ্ধাছে, তাহার মধ্যে ভামসেন, উগ্রসেন, শ্রুত- 

দেন, ছুগ্সন্ত, ভরত, ধৃহরা্ ও জনমেজয়ের প্রসঙ্গ গাথারই অন্তর্গত । 

রামায়ণোক্ত একট গাথার প্রসঙ্গ কিছু পূর্বেই উপস্থিত করা হইয়াছে। 

ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধশান্ধেও গাথা নামে কতকগুলি বচন বিনিবেশিত আছে। 

শ্রীনান ম,মুহর বৈদিক ৪ দেই বৌদ্ধ গাথা এই প্রকার বলিয়া! উল্লেখ 

করিয়াছেন £। 

গাথ! শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ সপীত ব1 গেক্-শ্লোক | তদনুসারে 

গাথা সমুদয় পুর্ব গীত হইত বোধ হয়। 

* প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রনধিকাংশের ৩৫ পৃষ্ঠা 
1 ৬৬০১০০৮ 1115079 91 10 010715100010, 1878 1১, 124 দেখ। 

+:1170191) এঠা004৭195 নি ০৬৫৪)০০৮ [9০,17১ 29) 



উপক্রমণিক|। ১৮৭ 

যদিও বেদের উপনিষদ ভাগ অন্তান্ত ভাগের অপেক্ষ! নব্য, কিন্তু ভারত- 

ব্যায় পণ্ডিতদিগের মতে তৎসমুদায় ও পুরাণের অপেক্ষায় গ্রাচীন। বাস্তবিকও 

এক্ষণে যে সকল পুরাণ ও উপপুরাণ প্রচপিত আছে, তাহ! প্রামাণিক উপ- 

নিষদ্ সমুদায়ের পরে সঞ্কলিত হইয়াছে। উল্িখিতরূপ কোন কোন উপনি- 

ধদের মধ্যেও পুরাণ শাঙ্তের সুম্পঈ উল্লেখ আছে। 

ঘলীনাত কব মবনাওনাামি মত্হ্মভ' ঘামগ্হমাসন্তয' 

ননুঘ্রনিলিক্বাবদ্ুান্থ' মন্ত্র । 
ছান্দোগ্যোপনিষদশ সপূম প্রপাঠক। 

তিনি কহিলেন, ভগবন্! আমি খণেন। যজুব্ধেদ, সামবেদ, আধথর্বণ 

নামক চতর্থ বেদ এবং পঞ্চম বেদ-শ্ববূপ ইতিহাস-পরাণ জ্ঞাত আছি। 

ক্সষ্ম লক্রলীলুনলয নিত্রমিনননগ্রক্ছন বীরত্ব; মামবহী$- 

গভ্ধান্িহষ নিলাম: দুহাত । 
বহদারণ্যকোপনিষদ । 

এই পর্মান্া হইতে খখেদ, যজুর্কেদ, সাঁমবেদ, অথব্ববেদ, উতিহাস ও 

পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছে। 

হিন্দু সমাজে রামায়ণ ও মনুনংহিতা পুরাণ অপেক্ষায় পুরাতন গ্রন্থ বলিয়। 

এবাদ আছে। বান্বিকও, তাহাই বটে। রামায়ণের স্থানে স্কানে অসোধ্যা- 

বগা বাঞ। দশরথের সারাথ সুমন্ত্র পুরাণবিৎ খলিয়! বারংবার পরিকীর্তিত 

ইইয়াছে। 

ভন্নজান্ল:ঘুবদ্াৰলাজবাল ঘ্ববানান্বিনূ। 

ঘহাবনাত্ব নতৃনজল বুলল্ন: দনিনতা ভি ॥ 

অযোধ্যাকাণ্ড। ১৫ সর্গ। ১৭ শ্লোক। 

এই কথা বণিক্কা, পুরাণজ্ঞ সমন আন্তঃপুরের ছ্বারদেখে উপস্থিত হইলেন 

এপং দেই সতভ-অপারিত-দ্বার গৃহ মধ্যে গ্রবেশ করিলেন। 

এইক্ূপ, উক্ত কাণ্ডের যোডশ সর্ণের প্রথম শ্লোকে সুমন্ত্রের পুরাণা- 

ভিদ্ঞঠা, বালকাণ্ডের নবম সর্গের গ্রথম শ্লোকে মুমন্ত্র কর্তৃক পুরাণকথন এবং 

এ কাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গের বিংশ শ্লেকের ও অযোধ্যাকাণ্ডের বষ্ট সের বষ্ঠ 



১৮৮ ভারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

শ্লোকের টীকায় “সুতা; পৌরাণিকাঃ” বলিয়। সৃতগণের পুবাণ-ব্যবসার 

উল্লিথিত হইয়াছে । এই সকল স্থলের পুরাণ শব্দ ক্দাচ বর্তমান পুরাণ-বাচক 

হওয়| সম্ভব নয়। এইদ্প, মন্তুনংছ্তার মধ্যেও পুরাণ ও ইতিহাস অধ্যয়ণ্র 

ব্যবস্থ! আছে। 

ভ্রাায' আনন দিন অঙ্মাহ্নাা আন সি । 
স্সান্তমানালীনিক্টাঘাস্ব ঘুহাব্যানি ভ্বিভানি তব ॥ 

মনু । ৩ অ।২৩২ শ্রোক। 

আদ্ধ-ক্রিয়াতে বরাহ্মণদিগকে বেদ, ধর্দশান্তর, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ ও 
খিল * নামক শাস্ত্র বণ করাইবেন। 

অতএব প্রচলিত পুধাণ সমুদায় অপেক্ষায় প্রাচীনতর বলিয়! স্থ প্রসিদ্ধ 

সংহিত।, ব্রাঙ্গণ, আরণাক, করন্ছত্র, উপন্ষিদ্, রামায়ণ ও মন্ুসংহিতায় যখন 

পুরাণের প্রসঙ্গ আছে, তখন দেই পুরাণ কদাচ প্রচণিত পুরাণ হইতে পারে 

না। অধুনাতন অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অগ্টাদগ উপপুরাণ রচিত ব| সঙ্কলিত 

হইবার পূর্বে অন্তর্ধপ গ্রন্থবিশেষ পুরাণ বণিয়া৷ প্রচণিত ছিল বলিতে হইবে। 
মহাভারতেরও মধ্যে লিখিত আছে, ইহ|তে ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ 

সমর্থন করা গিয়াছে এবং মহাভারঞ্ছে বর্ণিত অনেকানেক নির্দিষ্ট উপাখ্যান 

পৌরাণিক কথা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। 

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, এক্ষণকার 

প্রচলিত পুবাণ ও মহাভারত রচিত বা সঙ্কলিত হইবার পৃব্বে পুরাতন কথ 

বিষয়ক গ্রন্থ'বিশেষ পুরাণ ও ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ফলতঃ পুর্বে থে 

অন্ত পুরাণ ছিল, এক্ষণকার্ প্রচলিত পুরানের মধ্যেও তাহ! স্পষ্টবপে লিখিত 

আছে। কিছু পরেই দৃ্ট হইবে, পুরাণের মধ্যেই এরূপ একটি উপাথান 

সন্নিবেশিত আছে যে, প্রথমে বেদব্যান একথানি পুরাণ-সংহিত প্রস্তত কিয় 

স্থত-কুলোত্তব লোমহ্ধণকে প্রদান করেন) লোমহর্ষণ তদনুপারে এক সংহিতা 
পেশী শি শাপলা 

%. কুণ,+ভট লিখিয়!ছেন শ্রীসন্ত, শিবসল্ন প্রভৃতি শাসসের নাম খিল। 
1 ঘাক্জীণনিপকা আন প্রনালা' নিত্ব্্গিম্রা; | 

কুনিষ্তানপুবাযালাথুন্ম ন' লিন্মিলব অন্ । 
মহাভ[গত। আদিপর্বব । ৬২ ও ৬৩ শ্লে।ক। 
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এবং তার তিন শিষ্য ভিন সংহিত। প্রস্তত করেন; এই চারি সংহিতার সার 
সঙ্কলন পূর্ব্বক বিষুঃপুরাণ রচিত হয়। 

পুরাণ ও ইতিহাস বিষয়ক যে সকল গ্লোক উদ্ধত হইল, তাহার কোন 
বচনে পুরাণ ও ইতিহাসের সংখ্যা নিরূপিত নাই। ইহাতে বোধ হইতে পারে, 

পৃর্ণ্বে এই উভয়েরই সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না; নানা প্রকার পুরাঁন কথ। ত্র প্র 

নামে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয় বিচক্ষণ পণ্ডিতেরাঁণ কেহ কেহ কপ আদি 

পুরাণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিযা গিয়াছেন। উপনিষদের মধ্যে যে পুবাণ 

ইতিহাসের প্রসঙ্গ আছে, হুদ্বিষয়ে সায়নাচার্ধ্য লিখিয়াছেন, বেদের অন্তর্গত 

দেবান্থুরের যুদ্ধ বর্ণন| প্রভৃতির নাম ইঠিহাস, আর স্ব্টিপ্রক্রিয়।-বিবরণের 

নাম পুরাণ? 

হুলবান্থ্যা; ঘন্না গ্মানিত্সাকম বুনিল্গালা: | লুহ্' লাক্স 
নন ন্িত্বিহাঘীতি্াতিক্জ' অমন: দামনক্ঘাূন্দজ্ৰ বশসনিনা্জ" 
নাক্কলান' দুাব্ছ' 

ধথেদোপোদ্ঘাত। 

শঙ্করাচার্ধ্য ও পুরাণের ব্ষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, উর্বশী 

গুরুরবার কথোপকথনা দিস্বরূপ ব্রাহ্মণ-ভাঁগের নাম ইতিহাস আর হৃষ্ট প্রক্রিয়- 

ঘা)ত বৃন্ান্তের নাম পুরাণ । 

বলিল্কাঘ ভুন্ক্রনীঘু্বনলী: অঁনাতানি্তীন্বাদ্ববা বুঝ্্াহি 
লাক্সম্জন ভ্ববান্ঘনন্বন্বা ভুহুমন্স আমাভিক্ঞাতি। 

বৃহদারণ।কোপনিধাদের চতুর্থ ব্রাঙ্গণের ভাষ্য । 

অতএব, শঙ্করার্ধয ও সায়নাচাধ্যের অভিগ্রায়ান্লারে, বেদের অন্তর্গত 

কষ্ট পক্রিয়া-ঘটিত কথ| সমুদয়ের নাম পুরাণ এবং দেব, অগ্মর) গন্ধর্ব, 

মশ্ষ্যাির কার্ধাসন্বন্বীয় পরম্পরাগত পুরাবুত্তের নাম ইতিহাস ছিল। রাম 

যাশর বালকাণডের নবম সর্গ অবধি একাদশ সর্গের একাদশ শ্লোক পর্যাস্ত 
খবাণৃঙ্গের চরিত্র, লোমপাদ রাজার রাজ্যে অনারষ্টি, তাহার কন্া শান্তার 
সঠিত খষ্যশৃ্গ খধির বিবাহ ইত্যদি পুরাতন ব্যাপার সকল পুরাণ বপিয়। 

বণিত আছে। যেবপ স্থলে ষে প্রকারে সেই দমস্ত বিষয় পুরাণোক্ত বলিয়! 



১৯০ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। 

লিখিত হইয়াছে, তাহাতে রামায়ণ-রচনার সময়ে পুরাবুত্ত-বিষয়ক গ্রস্থ ও উপা- 

খ্যান* বিশেষের নাম যে পুরাণ ছিল, ইহ! একরূপ অবধারিত বলিতে হয়। 

রামায়ণে স্থত সুমন্ত্র পুনঃ পুনঃ পুরাণবিৎ বলিয়া! বর্ণিত আছেন, টাকা- 

কারেরাও স্ৃতাদগকে পৌরাণিক বলিয়! নির্ধারণ করিয়াছেন, ইহা ইতিপুব্বেই 

উল্লিখিত হইয়াছে * । অধুনাতন পুরাণ সমুদায়ে এই প্রকার বর্ণনা আছে যে, 

বেদব্যাস পুরাণ প্রস্তৃত করিয়া সত লোমহ্র্ষণকে সমর্পণ করেন, এই হেত্র 

তিনি পুরাণ-বক্ত হন। তদন্ুনারে অনেকের একপ সংস্কার আছে যে, কেবল 

ব্যাম-শিষ্য লোমহর্ষণই পুরাণ-বক্তা) তীহার অন্য একটি নাম কৃত; তদীয় 

পূর্বপুরুষদিগের সে ব্যব্পায় ছিল না) তবে তাহার পুর উগ্রশ্রবাঃ যে পুরাণ 

বক্তা! হন, তাহার কাঁণ এই বে, বলনেব খধিদগের অন্ুবোধে তাহাকে তাদ- 

ষয়ে অধিকারী করেন। কিন্তু এ অমুপায় অভি প্রায় পুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। 

এই সকল কথ! কত দুর প্রামাণিক তাহা নিশ্চয় কর! ছুষ্ধর, কিন্তু ুত- 

কুলোডব লোমহর্ণ ও উগ্রশ্ুবার পুরাণ-ব্যবসায়-ব্ষিয়ক বুত্তান্তের সহিত শি 

স্থুমন্ধোক্ত পুরাণ-বিষয়ক উপাখানের এঁকা করিরা দেখিলে প্রততি হয়) 

পুরাণ-কথন স্থত জাতির একটি ব্যবসায় ছিল। আর যদি ব্যাসদেব ঘথার্থই 

পুরাণ মন্কলন পূর্বক তাহ! ত্রান্মণ ক্ষত্রিয়কে শিক! ন! দিয়! লোমহর্ষণকে সমপণ 

করিয়া! থাকেন, তাহারও কারণ এই যে, লোমহর্ষণ পুরাণবাবসায়ী হতের 

সম্তান। সত ঘে জাতি-বিশেষের নাম স্মৃত্তি ও পুরাণে তাহার ষথেষ্ট প্রমাণ 

তআছে। তাহ|। ষে লোমহ্র্যণের কোৌপিক নাম, প্রকৃত নাম নয় তাহার? 

বিস্তর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

নগা ছল ভুনদুলী লিস্বনী বীমন্তমন্য: | 

অন্ববানাক্জন্বান্সা ননিপ্র5জনু্ জনবাভন্ছঘা ॥ 

কন্কিপুরাণ। ২৭ অধ্যায়। 

সেইরূপ,হত-পুন্র লোমহর্দণ শ্বেচ্ছানুপারে নৈমিষ ক্ষেত্রে বলরামের অন্ত 

দর] হত হইয়াছিলেন। 

হিসি র নিলয় রাযি টিেহারাযারাারার রানির 

ক ১৮৭ পৃঠ। দেখ। 
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স্সাসমাল লক্কানজা জলগ্বনী মন্থামনি:। 

ম্বানজিজ্য: দ্বহাবক্সী বীনস্দব্যন্সু: ॥ 
নারসিংহ পুরাণ । প্রথম অধ্যায়। 

সত পুত্র, ব্যাস-শিষ্য, মহামতি, মহাতেজন্বী, পৌরাণিক লোমহ্ষণ * 

আগমন করিলেন। 

ন্মসিহ্ম' ভ্বত্বাবীল' ভন ্ হীলন্ ব্ল্। 
ন' দদজ্জ্র মহস্বাজী সুলীলামননব্বতা ॥ 

নুসিংহ পুরাণ প্রথম অধ্যায় 

ব্যাস-শিষ্য স্ত লোমহর্ষণ সচ্ছন্দে উপবিষ্ট হইলে, সর্বাগ্রে শরদ্বা্ন মুনি 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 

এই ছুই বচন প্রমাণে লোমহর্ষণ সতের পুর । তীহার নিজ নামও যে 

হৃ* ইহা এক প্রকার প্রাসদ্ধ মাছে এবং তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়! 

যায়। 
ঘনালী ভবুনলনঘ ননিমীযা মজম অ:। 
দ্বযাত্মন্তিনা দ্বষ্না অসম বানস হাল্ ॥ 
লমা ব্বুন মন্থাত্ত্ব লবানান্ লক্মনিন্নম: | 

ুনিস্কাঘদ্বযান্যাঘ' আযাব; বজ্সহুলাঘিন; ॥ 
কুম্মপুরাণ। গ্রথম অধ্যায়। ২ ও ৩ শ্লোক। 

যজ্ঞ সাঙ্গ হইলে পর, নৈমিষারণ্যণাসী মহর্ষিখণ নিপ্গাপ শরীর সত লোম- 

হর্ষণকে পবিত্র পুরাণমংহিতা৷ জিজ্ঞাস! করিলেন। মহামতি স্থৃত ! তুমি ইতি- 

হান পুরাণ শিক্ষার্থে পরম ব্রহ্মাজ্ঞ ভগবান্ ব্য।স দেবের উপাসন| করিয়াছিলে। 

লোম্হর্ষণের স্টায় তাহার পুক্র উগ্রশ্রবাবও সত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায় 1 
পু ৮ শিিননীশীশীশি পপ 

* ইই।র নাম কোন কৌন স্থানে লোমহ্র্ষণ এবং কোন কোন স্থ/নে গোমহধণ বালয়া 

লিখিচ আছে। ও 
+ মহ।ভাঁরতের আদিপব্ব ১ অধায় »৩ শ্লোক, ৫ অধ্যায় ৪ গ্লোক,৮ অধ্যায় ১, ১৭অধ্যায় 

১,১৮ অধ্য(য় ৩৩) ২৩ অধ্যায় ১) ৩৬ অধ্যায় ২, 8০ অধ্যায় ৬। ৪২ অধ্যায় ২৩, ৪৪ অধ্যায় ১, 

3১৫ ধায় ১, ৪৬ অধ্যায় ১১, ৫০ অধায় ৪১। ৫৮ অধ্য।য় ২৭, আর ভাগবতের১ ক্ষদ্ধ ১ অধ্যায় 

৫ গ্রেক, ১ স্বন্ধং অধ্যায় ২ শ্রেক, ১ স্বদ্ধ৪ অধ্যায়) ও ২ ঠো(ক, ৩ ক্ষন্ধ ২০ অধ]য় ৮ 

লেক ইত্যাদি । 



১৯২ ভারতবধীয় উপীসক-পন্প্রদায়। 

জ্ীনন্ম তনান্ব। 

কুন বুল লক্তামাম নহ্ লী নহুনা নহ। 

ঘা লাষনণী ঘুব্আা অহান্ মহনান্ হ্যক্দ; ॥ 
ভাগব্ত। ১ স্কন্ধ। ৪ অধ্যায় ।২ শ্লোক। 

পৌনক উ্রশ্রবাকে কহিলেন স্থঠ! তুমি অতি ভাগাবান্ এবং সন্দক্তা" 

দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। ভগবান্ শুকদেব যে পবিত্র ভাগবত-কথা কীর্তন 

করিয়াছিশেন, তুম আমাধিগের সমীপে তাহ! বণন কর। 

জীলন্ধ তনান্্। 

তক্ধ' নাম ঘা দুক্র' ঘন' নক ননানস্ন্। 

ঘা নু জালাস্ঘ্াহ্বীক্র হনহিক্ছালি নতিন্ন্। 

নক লা নন্বল' নন ভবন: সীনান্ত আফ্লন: ॥ 

মহাভারত । আর্দিপব্ব। ৪০ অধ্যায়। ৬ শ্লোক। 

শৌনক কহিঙেন, তুমি যাহা যাহ। কহিলে, সমুদায় শ্রথণ করিলাম। 

এক্ষণে আন্তীকের জন্ম-বৃন্তান্ত জানিতে অভিলাষ হইয়াছে । সত উগ্রশ্রবা এই 

বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্ত্রান্দারে কহিতে লাগিলেন। 

কুর্ম পুরাণে পিখিত আছে, স্থত বংগোর্ভব লোমহর্ষণ কহতেছেন। 

লহন্ময নব ভুনা: ঘন্মুনা নহৃনত্লি না;। 

না ভ্যান ন্লন্নিহাধীহ্আান্না ॥ 

কুম্মপুরাণ। ১২ অধ্যায়। ৩” ও ৩৯ শ্লোক। 

আমার বংশে যে সকল সতের উৎপত্তি হইয়াছিল, ছাদের বেদে অধি- 

কার ছিল না; তাহারা ভগবানের আজ্ঞান্থমারে পুরাণ ব্যবশায় করিতেন। 

অতএব,কেবল সত নামক ব!ক্তি-বিশেষ পুরাণ-বক্তা ছিলেন এ কথা কোন 

ক্রমেই প্রামাণিক নয়। গ্রতত, পুরাণ-কথন সত নামক জাতি-বিশেখের 

ব্যবসায় ছিল, ইহাই সর্তোভাবে যুক্তি সিদ্ধ। জুমন্ত্র লোমহর্ষণ, ওগ্রশ্রব 

ইহারা সৃত-কুলোস্তব, অতএব পৌরাণিক ছিলেন। ইহীরা কি প্রকার পুরাণ 

ব্যবসায় করিতেন, তাহা অনুসন্ধান কর। কর্তব্য পুরাণে সত জাতির যে 



, উপক্রমণিক|। ১৯৩ 

বুদ্ধি নিক্ূপিত আছে তাহ! বিবেচন! করিয়! দেখিলেই প্রথম প্রকার পুরাণের 

বণ ও তাতপর্যযার্থ অবশ্যই কিছু নাকিছু জ্ঞাত হওয়। যাইতে গারে। 

লন তর জানমালঘণ বন্ধ নামক সমন । 
বুল: ভুত্সা ঘ্ুল্মল; ঘীন্স$দ্লি মক্লামনি: ॥ 

নব্মিন ন মস্থাযন্্ জন্ম দান্নীওগ্র লামন্র:। 
দ্রাকী নহা জুনিনইজ্বান্্নী জুনলানদী | 

ব্ুমনামিজ নি: দ্বঘলত্য; সলামনান্। 
জক্মানহৃবুক্তন' না দাল' ভ্রীললন ল্াচ্মঘল্ ॥ 

খিঝুরপুপাণ | ১ অংশ । ১৩ অব্যায়। ৫*--৫৩ শ্রেক। 

নগ্চোজাত পৃথু রাজ।র শুভ যজ্ঞে যোমাত্িবিব-ভূমিতে ভূপতির জন্মদিবসেই 

হগের উতপি হইল এবং জ্ঞানবান্ মাগও সেই মহাযজ্ছে উৎপন্ন হইলেন। 

ণঠামহ রক্ষা এহ যজ্জের দেণতা। তথন মুনি সকলে তাহাদের উভয়কে 

কাহণেন, তোমরা এই বেণ-তনয় পৃথু রাঞ্জার স্ততি কর, ইহাই তোমাদের 

ধধার্থ কার্য এবং ইনি চোমাদের স্ততির উপথু্ত পাত্র। 

ন জন্তুক্য সম: লর্র জনা দাগ্রিন:। 
নলি মু ন্বদন্মান্ি ঘৃমীমালি মন্ত্ান্মল:। 
নু ন্বত্বানি বল্মানি স্সামীল্বাাহ্বন: দহান্ ॥ 

বহ্ছিপুরাণ পৃথুব উপাখ্যান নামক অধ্যায়। 

সেই খ্ষগণ সত ও মগৃধকে কাহণেন, তোমরা এই ভূপতির স্তব কর। 

ইত ও মাগধ তাহাদের কতৃক নিযুক্ত হইয়া মহাম্ম। পৃথুর মৎকীত্তি সমুদা় 
কর্তন করিস! তীয় কল্যাণ কামন! করিপেন। 

বাযু ও পদ্মপুরাণেও সতের এই প্রকার বুত্বান্ত আছে। এই ছুই পুরাণে 

লধিত আছে, সুতের ছুই প্রকার বৃত্তি নিবূপিত ছিল? পুরাণ-কীর্তন ও 

ফার-কন্ম * | রামায়ণ ও মহাভারতেও তাহাদের সারথ্য কন্ম ও রাজবংশের 

সপ 
পিপিপি পপি পিপসপশশ শী শি ২২ পিসি পাশে শিস পান 

* যন তমান্ ঘলমনন্ লাক্ষাব্ঘাঁ ঘ নব শীলিন্র:। 
সি 



১৯৪ ভারতবষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

ধশোবর্ণন এই উভয় বৃত্তি থাকিবার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় *। 

এইরূপে তাহাদের কর্তুক রাজ-বংশাবলি-বিবরণ ও তৎসংক্রান্ত কিছু কিছু 

পুরাবুত্ত রক্ষিত হুইয়। পুরাণ নামে প্রসিগ্ধ হয়। রামায়ণের অন্তর্গত মুমন্ত্রোক্ত 

পৌরাণিক কথ| তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। আর মহাভারতের অনেক স্থানে বংশ- 

বিশেষের বীর্নই যে পুরাণ বণিয়! লিখিত আছে তাহারও এই কারণ । 

মহর্ষি শৌনক কহিলেন," 

ঘত্যব্য ভি জগ্া হিল্যা ক্গাহিনমাথ মীমনাল্। 

জঞ্যন্ন ই দববাজ্মালি: স্ুনস্লা; পিন্ৃব্বন: ॥ 

মহাভারত। আদি পর্ব। পঞ্চমাধ্যায়। ২ প্লোক। 

পুরাণে সমু্দীয় মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান ব্যক্জিদিগের আাদি-বংশের বৃত্তান্ত 

আছে। পূর্বে আমরা তোমার পিতার সন্গিধানে সে সমস্ত কথা শ্রবণ 

করিয়াছি। 

উপ ণ পশলা 

নঙ্মনীক্প ন মুনলজ্ঘ ঘন: ঘনীনলীনিল: | 

স্বতাবঘিন্ধাহী উন্ত'স্থিনী লাল্লনগবিন্ত ॥ 

কৃঠিখণ্ড। প্রথমা ধ্যায়। 

* ঘহলি দাঝিজ্রনিজ্গালামদ্রামপ্রনও। ছা: । 

বনাব্তিজ্জা মৃধা নচ্ত্ত: ঘুম লন ॥ 

মহাভারত । প্রোণপর্বব। ৮২ অধ্যায়।২ প্লোক। 

ন' গজ" ন্ুলু' শুলা ব্ীর্থী মন্নালের বীন্। 

হন নন ব্যান; পাহ্নলালা লস্কান্ঘ: ॥ 

কাব্যল্ বন্ুঘা ঘন্ম' ব্য হ্বহুনি ভালজন্। 

মলঘ আ্ব্বপ্ু্লল দূর ব্ঘ' লম ॥ 
ফ্রোণপর্ব | ১২১ অধ্যায়। ৪৭--৪৯ গ্লোক 

শণহ্সিনল্মামঘ্রনুমনন্হিনিবাইীন্ন অনালিক্সীভ্রগ্থামিজী; | 

অলিভ অবিনখমী হূদান্মজ' ঘলানল' ভ্বাব্দর্থ হস ভ: | 



উপক্রমণিক! ৷ ১৯৫ 

ভারত বক্তা উগ্রশ্রবা কহিলেন, 

বুল" অ্ালন্্' দুদ লালন মন্থাববন। 

নিনহালি মা" ভ্ববান্যাক্মঅন্যুলন্ ॥ 
আদি পর্ব । পঞ্চমাধ্যায়। ও ৭ গ্লোক। 

মহামুনি! পুবাঁণে এই পুরাতন ভ্গু-বংশের যেকপ বৃত্তান্ত আছে, আমি 

তাহা যথোপযুক্ত বর্ণন করি। 

মহাভারতের আদি পর্বের প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে, পুরু, কুরু, 

যদ, শুর, বিশ্বঃ অণুই) বুবনাহ? ককুতহ, পয বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, তব, 

শ্বেত, বৃহদূগুরু, উশীনর। শতরথ, কক্ধ, দলিদুহ, দ্রম, দত্তোত্তব, বেণ, সগর, 

সন্তি, নিমি, অজয়, পরশু, পণ্ড, শত, দেবাহুধ। দেবাহ্বয়, স্ুপ্রতিম, 

নুপ্রতীক, বৃহদ্রধ, সু কত, নিষধাধিপতি নগ, সতারত, শান্ত য়। সুমিত্র, সুবল 

জানুরজজব, অনবণ্য, অক, খলবখ্থু নিরামন্, কেতুশূক্ষ, বৃহদ্ধল। বৃ্কেতু, 

বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, অবিক্ষিৎ। চপল, ধু কত বন্ধু দৃঢ়েমুধি, মহা পুরাণসন্ভা বা, 

প্রগঙ্গ, পরহা, এতি ইত্যাদি সহস্র হত নরপতির কণ্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্মা, 

আশ্টিকা, সতা, পৌ5, দয়া ও আর্জাব বিগ্ভাবান্ দৎকবিগণ কর্তৃক পুরাণে 

বর্ণিত হইয়াছে *। অতএব পূর্বোক্ত প্রমাণানূগারে হত জাতির যেরপ বৃত্তে 

নিবপিত ছিপ এবং রামার়ণে ও মহাভারঠের স্থানে স্থানে বে প্রকার উপাধ্যান 

পৌরাণিক কথা বলি লিখিত আছে, তাহ! সবিশেষ পর্যযালোচন! করি! 

গ্রহীতি হইতেছে, প্রথমে বংশ-বিশেষেব যশোবর্ণন1 এবং তাহার আনুষঙ্গিব 

কোঁন কোন পুরাঁতন কথ কীর্তন করা সত জাতির এক গ্রকার ব্যবসায় ছিল 

এক্ষণে বেদ-শাঞ্রের যেখপ বিভাগ ও শৃঙ্খণ। £চগণিত আছে, তাহা কৃ 

দ্বৈণায়ন ব্যাসের কৃত বপিয় প্রসিদ্ধ । সমুদায অষ্টাদশ পুরাণ ও সমং 

মহাভারত তাহারই প্রণীত বলিয়। বিখ্যাত আছে। কিন্তু রচনা ও ধ' 

সন্থপীয় মতামত প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে হন ভিন্ন পুবাণের এত বিভিন্ন, 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত পুরাণ এক ধনের রচিত বলিয়। কোন ক্রমে 

হ্বীকার করা যা না। ফলতঃ এক্ষণকার অষ্টাদশ পুরাণের এক পুরাণও । 

বেদাসের রচিত নয়, তাহা পশ্চাৎ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে। মহাভাঁর 
চিট দিরিত রর 

& আদিপর্ব। ১ অধথ]ায়। ২২৫--২৩১ মোক। 



১১৬ ডারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

ধে এক জনের বিরচিত নয় ইহ! ইতি পূর্বে গরদর্শিত হইয়াছে । বেদব্যা 

অষ্টাদণ পুরাণের রচনাকর্ত। এ প্রবাদ? ও যে অপেক্ষাকৃত আধু'নক, পুরাণের 

মধোহ তাহার নিদর্শন লাক্ষত হৃহয়া থাকে । তাহাতে এইপূপ লিখিত আছে 

যে, বেদব্যান একখানি পুরাণ-সংহিত। প্রস্তত করিয়া স্ুত-কুলোদ্ভুব লোম" 

হর্ষণকে প্রদান করেন, এবং লোমহর্ষণ তাত] ীয় শিষাদিগকে শিক্ষা দেন। 

বিষু, ভাগবত ও আগ্নেয পুধাণে এই কথাটি সুম্পষ্টরূপে লিখিত আছে। এস্থলে 

বিষুপুরাণ হইতে উদ্ধত হইতেছে । 

ক্সান্ববানস্বাঘযদাব্মানমাঘালি: ভল্স্যত্রিলিং | 
ঘ্রবাষাঘল্িনা ভন দুহাব্যাঘ নিকাহ; ॥ 
মন্ত্বানী লাঘজিহ্সীওঞ্ুন্ ব্বুনী নঁ ভীলস্স ব্য; । 
অববাব্মব'ছিনা লব্জী ভুভী আ্যালী মন্াবূলি; ॥ 

ব্লনিষ্বাবিনন্থাকষ নিলাম: সামাল: | 
স্মজ্জনলব্বীগঘ মানব; মু ছিচ্সাব্বলন শ্লামলন্ । 
জাগরণ: ঘলিনান্ধন্লা বানি: সাঁসঘাঘল; | 

লীম্কসবিলা ল্বান্যা নিমন্যা বুনর্দন্থিনা ॥ 
বিষুপুপাণ। ৩ অংশ। ৬ অধায়। ১৬--১৯ শ্লোক। 

পুরাণার্থবিৎ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও ক্শুদ্ধি লইয়। 

একখানি পুরাণ-সংহছিতা রচন| পুর্বক সুগ্রসিদ্ধ শিষ্য হৃঙকুলোদ্তব 

লোমহর্ষণকে প্রদান করিলেন । গ্রুমতি, আগ্মণচ্চাঃ মিত্রায়ু, শাংশপায়ন। 

অকৃ্তব্রণ ও সাবণি নামে তাহার ছয় শিষ্া ছিল। তন্মধ্যে কাশ্প, 

সাবর্ণি, শাংশপায়ন ইহারা এক একথানি পুৰাপসংহিতা করেন। 

লোমহর্যণ লৌমহ্র্ষণিকা নামে যে সংহিত! গ্রস্ত করিয়াছিলেন, তাহাই এ 

তিনের মূল। 

ভাগবতে।ভ্ত পরাণ-সঙ্কলন-বিষয়ক উপাখানও প্রায় এইরূপ। শ্রীধর 

্বামী তাহার টাকায় এই প্রকার লিখিয়াছেন যে, বেদব্যাস ছয়খানি 

পুরাণনংহিত প্রস্তত করিয়া লোমহর্ষণকে প্রদান করেন, লোমহর্ষণ তাহা 

ঘ্যারুণি গ্রতৃতি ছয় শিষ্কে অধ্যয়ন করান এবং উগ্রশ্রবা তাহাদের নিকট এ 



উপক্রমণিকা। ১৯৭ 

[খানি সংহিতাই শিক্ষা করেন *। বেদব্যাস এক, কি চারি, কি ছয়খানি 
ছিত! সঙ্কলন করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাহা বিবেচিত হইৰে। 

উল্লিখিত পুরাণ-পঙ্কণন ব্ষিয়ক উপাথঢানের সমুদায় কথা যথার্থ কি না, 

হ। নিঃসংশয়ে নিক্বপণ করা! স্থৃকঠিন বটে, কিন্তু কোন সময়ের পঞ্ডিতেরা যে 

দব্যাধকে কেবল একথানি পুরাণলংহিতার কর্তা বলিয়। বিশ্বাম করিতেন 

বং তাহার অষ্টাদশ পুরাণ রচন। খিষন্নক উপাখ্যান যে তাহার বহুকাল পরে 

গিত হয়, ইহ| পুর্সোক্ত বচন-দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। তিনি যে 

যখানি সংহিতা করিয়াছিলেন, ইহ| কোন পুবাণে লিখিত.নাই 11 বরং বিষণ" 

রাণের অন্তর্গত পুর্বোক্ত বচনে স্পষ্ট লিখিত আছে, বেদব্যাস একথানি পুরাপ- 

ংহিত| করিয়। লোমহর্ষণকে প্রদান করেন। লোমহর্ষণ তদনুযায়ী একথানি 

৮ শী শসা উড পিসি সপ স্পট নিশপী ২ তি +০০৯৯১১৯ শিি িসসপ 
শশী 

* দঘল' ন্যান্ব; অত. ঝঙ্িনা: জলা নন্সিন বাীলপ্সব্বাঘ দাহান্ নন তত 

[বাহন নম্ান্য্াহুঘ: হানা অদ্থিনানশীশ্বন্ন ছননাঁ সন্বা আ্িঘীস্ত' মা: ঘ্বল্তা; 

মমীনবাল্। 

১২স্বন্ধোর ৭ অধাষের ৫ শ্লেংকের টীকা। 

| বিষুঃপুবাণের বচন পুর্বে উদ্ধত হইযাঁছ, এব" ভগবত ও অগ্রিপুর!ণ্রে তথ্িষয়ক ঘচন 

*চত লিখিত হইতেছে, তাহা প1ঠ করিযা দেখিলে জানিতে পারা যাইবে । 

নহ্যাছবি: নসর আানব্িবীনরষা: | 

শ্িণানলক্বাতীল। মণ দীবানিন্ধা বুর্ী | 

পীনন্ন আলজিহ্যান্ ২ট্িনা লন্মিণৃষ্ন্রান্। 

হজন্ালস্বননমা স্িঅ: ঘললা, ঘলগনাল্ ॥ 

াহনাগ্তম্ব নানন্ীবালসিদী5জনসম্: | 

গঘীনদ্ি থান্বমিহান্বনাহা নুঘদ্িনা: ॥ 

ভাগবত। ১২ সন্ধ। ৭ অধ্যায়। ৪--৬প্লোক।8 

সাচ্স ফান ধুহাত্যাহি নুলী নব লীনপ্লগযা: 

ঘলনিখানিনস্বাশ্ব লিলাযু: জাঁঙাদায়ল: ॥ 

ললমননী5ঘ ঘানঝি!: গিঘাম্ললয 'জামনল্। 

জামদাঘলাহ্ত ছন্দ, ঘুবাানালু ঘদ্ছিলা; | 

অগ্নিপূরাপ। 



১৯৮ ভারতব্ষীয় উপাসক-পম্প্রদায়। 

সংহিতা রচনা করেন এবং তদীয় শিষ্য কাশ্যপ, সাবণি ও শাংশপায়ন তগাষ্টে 

এক একথানি সংহিত গ্রস্তত করিয়৷ যান। 

অধুনাতন পগ্ডিতেরা] সকলেই সমুদায় অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস-প্রণীত 

বলিয়া বিশ্বান করেন, অতএব ব্যাস-কর্তৃক একমাত্র পুরাণ-সম্ধলন বিষয়ক 

পৃর্ষোক্ত বন তাহাদের মতের বিরোধী বিন। কখনও পোষক হইতে পারে 

না) সুতরাং এ বচন তাহাদের কর্তৃক কলিত হওয়া কোনক্রমেই সম্তাঁবিত 

নয়। যাহার! ভাগবত, আগ্নেঘ ও বিষুঃপুরাণ স্কলন পূর্বক বেদব্যাস-প্রণীত 

বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহাদেরও কর্তৃক এ কথা কল্লিত হইবার নহে। 

একাবণ এ উপাধ্যানটি কোনক্রমেই আধুনিক ধোধ হয় না এবং উহ! যেস্ুলে 

যেরূপে বর্ণিত আছে, তাহাতে নিতান্ত অমুলকও জ্ঞান হয় না। বোধ হয়, 

পুরাতন গ্রন্থব-বিশেষে লিখিত ছিল, পবে অধুনাতন পুরাণকর্তা রা স্থ স্ব গ্রস্থ 

উহা! উদ্ধত করিয়! লইয়াছেন। যিনি বেদ সমুদায় সংগ্রহ ও বিভাগ করেন, 

তাহার পুবাণ ও ইতিহাস সঞ্চগন করিতেও প্রবৃত্তি হইলে হইতে পারে। দে 

সময়ে সৃতের ষে সমস্ত পরম্পব।গত পুরাতন ব্যাপার কীর্তন করিত, তিনি 

তাহ! সঙ্কপিত ও শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপন! বিষয়ে উৎমাহ 

প্রদান করিবেন ইহা অনন্তর নয়। যাহ! হউক, এক সময়ে একখানি মাত 

পুবাণ গ্রচলিত ছিল, উল্লিধিত বচনে ইহাই গ্রদর্শন করিঠেছে। 

বিষুপুরাণোক্ত এ পুরাণ-মংহিতা কিরূপ ছিল, তাছা এতদিন পরে নিরূপণ 

কর! একবূপ অসাধ্য বলিতে হয়। বিধুঃপুবাণকর্তী লিখিয়াছেন, বেদথ্যাম 

আখ্যান, উপাধ্যান, গাথা, কল্পশুদ্ধি এই চারি বিষয় লইয়া পুরাণ-সংতা 

প্রস্থত করেন। এ পুরাণের টীঞ্চাকার লেখেন, স্বয়ং দৃষ্ট করিয়! যে মকণ 

বিষয় কথিত হইয়াছে তাহার নাম আখ্যান, পরম্পর। শ্রত কথার নাম উপ!" 

খ্যান, পিভৃ-বিষয়ক ও পৃথথী-বিষয়ক গীত ও অন্যান্ত কোন কোন গীতেব নাম 

গীথা এবং শ্রান্ধ-কল্পাদি নিক্ধপণের নাম কল্পসুদ্ধি+। বেদবযাদ পুরাণ-মংহিতা 
2-2০435258 ৫ ০০ স্পিিিলিটিনি 

ক্রয় ভষ্ঘাশনাথল সান্হাহ্সানক। অনা: | 

শনলযাপ্ধঘন জঅলমুনাজ্ঞান ঘন্বঘন ॥ 

বাঘা দিন্রদ্বতীসন্থনিমীনম্: | 

জন্যস্ত্ি: স্মানন্ধত্মাহিলিত্বঘ: ॥ 



উপক্রমণিকা। ১৯৪ 

প্ন্তত্ব করুন বা! নাই করুন, যে সময়ে পূর্বোক্ত পুরাণ-সঙ্কলন-বিষয়ক আখ্যানটি 
রচিত হইয়াছিল; সে সমরেব প্রচলিত পুরাণ এইরূপ ছিল বলিতে হয়। 

বহুকাল পূর্বে পুরাণের এইবপ অবস্থা! থাক। সমাক্ সম্ভব, কিন্তু তাহার 

পয়েই যে অধুনাতন পুরাণ সমুদায় সঞ্কলিত হইয়াছে এমনও নয়। পুরাণ সমুদায় 

ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া আপিয়াছে এবং তাহাতে কালে কালে নূতন নুতন 

বিষয় বিনিবেশিত হইয়াছে । অমরসিংহ অমরকোষে লিখিয়াছেন, পুরাণের 

গাচ লক্ষণ, “পুবাণং পঞ্চলক্ষণং 1৮ সেই পাচ লক্ষণ কি কি তাহ। এ গ্রন্থের 

টাকাকারের| সকলেই সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। 

মা গনিঘশত্য অজীমন্ন্নবাহি ত্। 
্ঞানূ্লব্নজ্ত্রন ঘুষ দহ্বললব্ঘল্ ॥ 

এই বচন-প্রমাণে প্রতীঠি হইতেছে, অমরাসংছের সময়ে যে সমস্ত পুরাণ 

প্রচলিত ছিল, তাহাতে ত্যট্টি, বিশে ত্যট্ি*, বংশ-বিবরণ, মন্বস্তর-বর্ণন। এবং 

প্রধান গ্রধান বংশোত্তর ব্যক্তিদের চরিত্র-বিষয়ের বৃত্তান্ত সনিবেশিত ছিল। 

ধর্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপাদি উপদেশ কর! ইহার একটি বিষয়েরও উদ্দেশ্ত নয়। 

কিন্তু এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ ও উপপূরাণ সমুদায় দেবদেবীর মাহায্মা-কথন, 

দেবার্টনা, দেবোত্পব ও ব্রত-নিয়মার্দির বিবরণেতেই পবিপুর্ণ। তাহাতে 

পৃর্বোক্ত পঞ্চ লক্ষণের অন্তর্গত যে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আনুষঙ্গিক 

মার 1। 2 ধর্্মোপদেশ-দান ইদানীন্তন প্রচপিত পুরাণের গায় হি 

* ভাগবতের এক স্থলে টি ও নিত টি ও বি বি উক্ত হইয়াছে । পরমেশ্বর 

কর্তৃক পৃথিব্যা্দি পঞ্চতৃত, কূপ রসাদি গুধ-সমগ্র ও ইন্ত্রিয়াদি'শৃঙির নাম সগ এবং ব্রহ্ম! কতক 

১র16র-সুষ্টির নাম বিসর্গ । 

মুনদাউল্হিমপিনাঁ জন্ম ঘট ভান: | 

বাসন্তী যৃবঅন্যারিষনী; সন: আন: | 

স্ভাগবত 1২।১১৪। 

গুধ-ত্য়েয় বৈষম্যাবস্থ। প্রযূত্ত পরমেশ্বর কর্তৃক পৃথিধা|দ পঞ্তৃত, শবাদি পঞ্চতন্মাত্্, 

ইস্ডিয় সমূহ, ষহত্ত্ব ও অহঙ্কানতন্বের যে সৃষ্টি, তাহ|র নাম সর্গ। পৌরুষ স্ষ্টি ( অর্থাৎ ব্রহ্মা 

কক চরাচর-সৃইি) বিসর্গ বলিয়া! উক্ত হয়। 
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৪ ভারতব্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

পুরাণের ও উদ্দেহা থাকিত, তাহা হইলে উহা সত জাতির ব্যবসায় ন। হইয়া 

অধুনাতন ব্র'ক্ষণ কথকের গ্থায় ষট্কর্নশালী ব্রাক্ষণ-বর্ণেরই বৃন্ভি-বিশেষ বলিয়! 
ব্যবস্থিত হইত। খধি মুনি ও অপর সাধারণ ব্রাহ্মণগণকে ধন্ব-শিক্ষ) দেওয়া 

সৃতার্দি নকৃ্ট জাতির বাবসার হওয়া কদাচ সম্ভব নব । অতএব অমরসিংহ্র 

সময়ে, অর্থাং নুনাধিক ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্বে ষে সকল পুরাণ প্রচারত 

ছিল, তাহার সাহত অধুন[তন পুরাণ সমুদায়ের আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে 

পাওয়। যায়। সুতরাং বলিতে হয়, এই নকল পুরাণ অমরসিংহের পরে সঙ্কলিত 

হইয়াছে, অথবা তাহার উল্লিখিত পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমুদায় এত পরিবর্তিত 

হইয়। আপগিয়াছে এবং তাহাতে এত নৃতন নুন প্রস্তাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, 

সে নঞ্চলকে এক প্রকার নূতন সঙ্কলিত বল! বাইতে পারে। 

ব্ক্মবৈবর্ত-পুরাণে মহাপুরাণ দ্বশাধক লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া লিখিত আছে। 

তন্মধ্যে শ্রাহির গুণ-কা্ন একটি লক্ষণ ও গ্ন্যাগ্ঠ দেবতাদির বর্ণনা অপর 

একটি লক্ষণ * শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কাত্তন ও মাহাত্মা-বর্ণন কর! ব্র্দৈর্ত পুরাণ- 

কর্তার উদ্দেশ্। তাহার কৃত ও অগ করুক বিবচিত সমুদায় প্রচলিত পুরাণ 

অমর-লিখিত পঞ্চ লক্ষণের অনুযায়ী নয় দোখয়া, তাহাকে উল্লিখিত দশবিধ 

২ পপি শপ ৮ শীল শালা তা পিপি 

য়াছে। অপরাপর অনেক পুরাণে এ পঞ্চ লক্ষণের অত্রই নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহ!র 

পরিবর্তে দেবদেবীর মাহাত্য ও ব্রতনিয়মদি অগ্ঠান্ত পারম।র্থিক বিষ সবিশেষ বর্ধিত 

হইয়াছে। 

*. ঘ্বীষ্ব সনিননীষ্ব অ্গীলল্লন্লব্াস্ি আব । 

নয়ান্বন্বব্ন নিস ঘুায' দস্ব্রন্ববান্ ॥ 

হনুদঘুবাজ্মালা আন্বত্তঘ্ব নিতৃত্বঘা:। 

ল্নান্্র ঘুহাত্থালা ল্ঘষ্ জঘমানি ন॥ 

ব্রভি্বাি নিভ্তপিত্ব হ্যিনিবীনাত্্ দান্বলল্। 

জন্মান্যা নাঘধনা বাঘা লন্লাঘ্ দ্দনয্য বব ॥ 

বষ্থল' ঘন্তয়ালাস্ব দীন্বত্য স্ব নিহুদয্মনূ। 

ভন্পীলল সই ইনানাঘ দ্ঘক্ দ্ঘন্ধ | 

হুম়্াঘি লববান্্র নভ্তনা ঘহিন্ধীপ্তিনন্। 

শভ্থমালত্ব নহাত্যালা লিবীঘ্ব জথঘামি ন ॥ 



উপক্রমণিকা। ২০১ 

লক্ষণ কল্পনা করিতে হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই * | যেব্যক্কি যেগ্রস্থ রচনা 

করে, সে ব্যক্তি অবশ্ঠাই সে গ্রন্থের তদনুযায়ী লক্ষণ করিয়! থাকে । অতএব 

ঠাহার কৃত লক্ষণ দ্বারা সে গ্রন্থের প্রামাণা ও প্রাচীনত্ব অবধারণ কর! যায় ন1। 

অমরমিংহ এক জন অভিধানকঞ। ; পুবাণের লক্ষণ কলননা কর তাহার পক্ষে 

মাবশ্তক ও সম্ভতাবিত নয়। করিলে, ঠাহার পক্ষে অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র 

উপকার নাই । তাহার সময়ে যে গরকাব পুবাণ প্রচলিত ছিল) তিনি তাহারই 

তদনুষায়ী লক্ষণ করিয়াছেন। বিশেষনঃ যাঁদ পুর্বে পুবাণেব এ পঞ্চ লক্ষণ 

সর্বপাদ্দি-সম্মত না হত, তবে অধুনান পুরাণকর্তীবা তাহার গ্রতিবাদ করিতে 

কুট করিতেন না। পতুযুতত, ভাগবত, বরহ্গাবৈবপ্ত গ্রাহ কয়েক পুরাণে এ পঞ্চ 

লক্ষণ উদ্ধৃত বাঁ উল্লিখিত শুইয়াছে 1) অতগণ শধুনাতন পুরাণ সকল 

সঙ্কলিত বা রচিত হবার পুব্বকাণ পুরণ সমুদয় পুবেবোক্ত পঞ্চ লক্ষণাক্রাস্ত 

মন্ঠপপ পুরাণ ছিল এরূপ মীমাংস। কর। কোন মতেই থুক্তি-বিকুদ্ধ নয়। 

ব্র্দবৈবন্তপুরাণকন্তা। স্বগ্রণীহ পুরাণাগ্নষাথী লক্ষণ কল্পনা করিপেন এবং 

পূর্ব পরুণ্পরা ক্রমে পুরাণে থে পঞ্চ লক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কোন প্রকার 

মামাংসা করা আবগ্তক বিবেচন। করিয়। এঠধপ একটি কপ্পিত কথা লিখিলেন 

ঘে, উপপুর[ণ সকল পঞ্চ-লক্ষণাক্রা ্,গার মহাপুরাণ সকল দ্বশাধিক-লক্ষণযুক্ত। 

(কষ্ট এক্ষণে যে সকল গ্রন্থ উপপুবাণ বশিষ! গ্রসিদ্ধ আছে,তাহ! অমরকোযোক্ত 
পঞ্চ-লক্ষণাক্তান্ত হওয়া দুরে থাকুক, অমযাসংভেব সময়ে যে সে সকল রচিত 

হইয়াছিল এমন বোঁধ হয় না। উপপুধ্াণ সমুদায় যে উগ্লিথিতরূপ পঞ্চ-লক্ষ ণা- 

ক্লান্ত নয়, পাঠ করিয়া দ্রেণিলেই তাহ! অক্রেশে জানিতে পারা যায়। পুরাণে 

এ পঞ্চলক্ষণের যাহ' ক্ছুি আছে, উপপুরাণে তাহাও নাই। এস্লে সে 

খিবধের দুই একটি উদাহরণ গ্রদশন কবা যাইতেছে । একথানি উপপুরাণের 
০ ০ স নি 7 ২ পিটিশিপাশি শি শীত শী শি িশীপীসসাপতী পাপী শি তিশা 

*« ভাগবতের দ্বাদশ সন্ধে সপ্তমাধা।যে পুরাণের যে দশ লক্ষণ লিখিত আ্ে। বিশেষতঃ 

শর স্বামী তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা কায়াছেন, তাহা প্রায় ব্রহ্মবৈবগ্তপুর।ণোস্ত দশবিধ লক্ষণের 

ঠলা, কিন্তু তাদৃশ হুম্পষ্ট নয়। 

1 হৃম্দিশত্রঝণুল' ঘুবাথ লাক্বিহী নিনুঃ। 

বিন্ দস্বনিঘ লক্মল্ শতৃকৃজ্সত্মনক্প্া ॥ 



২৪২ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। 

নাম কালিকাপুরাণ। তাহার চতুর্থ অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত 

শিবের ৰিবাহ-মন্ত্রণা, সতীর জন্ম-কথন, সতীর শিবারাধন। ও শিবের সহিত 

তাহার বিবাহ, চতুদ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে শিবের সহি মতীর কৈলাস-গমন 
ও তাহাদিগের নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক-বর্ণন, যোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 

অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সেই যক্জে সতীর গ্রাণত্যাগ, সতী-শোকে শিবের 

বিলাপ ও উন্মাদ, সতীর মুত দেহ খণ্ডন দ্বার পাঠস্থানেব উৎপত্তি ও কাম- 

রূপার্ি এ সমস্ত তীথ-ভূমির মাহাতআ্ময-বিবরণ, চতুব্বিংশ অধ্যায়ে শিখের তগস্তা- 

বল্বন, ব্রহ্মা কতৃক মায়ার স্ততি এবং জগৎ-গ্রপঞ্চের অসারত্ব চিন্তা করিয়া 

মার বস্ততে শিখের চিত্তার্গণ, বত্রিশ অধ্যায় হইতে সাইত্রিশ অন্যায় পর্যান্ত 

মত্স্ত, কৃণ্ম, বরাহাদি অবতার-গ্রন্তাব ইত্যাদি শিব, শক্তি ও অন্থান্ত দেবা- 

গ্রসঙ্গেই এই উপপুরাণ পরিপূর্ণ । কক্ছি নামে একথানি উপপুরাণের অধিকাংশ 

বিষ বতরণ, কক্কিরূগী বিধুঃর জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, শিব-স্তোত্র, শিব-সমাপে 

অশ্ব-করবালাদি-প্রাপ্ত এবং বৌদ্ধ, জৈন, য্লেচ্ছাদির সহিত যুদ্ধ, রাম, পরশুরাম 

ও রুষ্জাবতার-কীর্ভন, হরিভক্তির লক্ষণ ইত্যাদি দেব-চরিত ও দেব-ভক্তিরই 

বিবরণ মাত্র। অপর একখানি উপপুরাণের নাম শিবপুরাণ। তাহা শিব ও 

শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য ও পৃজা-গ্রকরণ, নাণাপ্রকার শিবমুত্তি ও শিবোপাথ্যান, 

শিব-তীর্থ ও যোগ-সাধন হত্যার্দি শিব-মহিম! ও শিবোপামন|-সংক্রাত্ত বিষয় 

বর্ন বই আর কিছুই নয় *। 

এক্ষণে এই পর্য্যন্ত জান! থাইতেছে ষে, পুর।ণের এ পৃথক্ পৃথক্ ছুই এক্ষণ 

দ্বার তাহার ছুই সময়ের অবস্থা প্রকাঁশ পাইতেছে। হ্ষ্টি-বিবরণ ও বংশ 

বর্ণন। পূর্বকার পঞ্চ-লক্ষণাক্রাস্ত পুরাণের উদ্দেশ্তা ছিল, আর এক্ষণকার দশ 

লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমুদ্দায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য গ্রভৃতি ধর্ম-সংক্রানস্ত বাপারের 

বিবরণে পরিপূর্ণ । প্রচলিত পুরাণ সমুদায় থে দেবদেবীর মাহাত্মা-গ্রচার 

উদ্দেশেই নিরচিত,তদীয় বিভাগ-কল্পনাতেও তাহা সুম্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে। 

কতকগুলি বিধুঃপ্রধান, কতকগুলি শক্তি-প্রধান ও অপর কতকগুলি শিব" 

পেপসি 
াস্ীশাশাশীশী শী শাস্পিীসিস্পিপিসীসি 

শি 

* মরসিংছাদি ছুই একখানি উপপুরাণ অনেকাংশে মহাপুরাপের সদৃশ বলিতে পার 



উপক্রমণিকা। ২০৩ 

গ্রধান। এখন ন। অমর-লিখিত পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত পুরাণই বিদ্যমান আছে, না 

বিষুরপুরাণোক্ত মংহিতাই কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়! থাকে । পূর্বেই লিখিত হইয়াছে *, 

মংহিতা) ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, কল্পস্ত্র, রামায়ণ, মন্ুসংহিত। প্রভৃতি যে সমস্ত 

প্রাচীননর গ্রন্থে পুরাপ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার কোন স্থানে পুরাণের 

সংখা! নিরূপিত নাই 1 তাহাতে আবার খিষ্পুরাণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে, 

বেদব্যাপ একখানি মাত্র পুরাণসংহিতা। প্রস্তত করেন। অতএব পুনর্ববার 

উল্লেখ করিতে হইতেছে, তিনি অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ প্রস্ত্তত করেন 

এ কথাটি কোনরূপেই সমধিক প্রাচীন নয়। এ সমুদায়ের রচনা-সম্পত্তিতে 

বেদবাসের অংশ লক্ষিত হয় না' এ অষ্টাদশই যে পুরাণ ও উপপুরাণ 

সংখ্যার শেষসীম। তাহাঁও নয়। বর্তমান উপাপক-সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি বা প্রাহুর্ভাব 

সহকারে তদীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের বুদ্ধি হইয়া আসিয়াছে। পশ্চাৎ, ধিগ্যমান 

পৃধাণ ও উপপুরাণ সমুদায়ের নামোল্পেধ করা যাইতেছে, পাঠ করিলেই 

জানিতে পারা যাহবে ক্রমশঃ উভয়ের গ্রত্যেকের সংখ্যা অষ্টাদশ অপেক্ষাও 

ধক হইয়! পড়িয়।ছে। 

পুরাণ । 
১ বষুঃপুরাণ। ৬ বারাহ ॥ ১১ ভবিষা। ১৬ অগ্নি। 

২ তাগবত। ৭ ব্রাঙ্ম। ১২ বামন ॥ ১৭ মত্য্য। 

£ নারদীয়। ৮ ব্র্মাণ্ড। ১৩ শিব বাবাযু। ১৮ কুর্খা। 
৪ গঞড় | ৯ ব্রহ্গবৈবর্ত। ১৪ লিঙ্গ। ১৯ দেবীভাগবত। 
৫ পদ্ম ১* মার্কগেয়। ১৫স্কন। ২০ বহি। 

২১ পূর্বতন ব্রঙ্মবৈবর্ত। 

শি 25 

১৮৯ পৃষ্ঠ | 

+ ফলতঃ নে সমন্ত প্রাচীন পুরাণ মন্যবপ। তাহ। এথন আর স্বতন্ত্র বিদ্যমান ন।ই। 

কণ সুপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থই লুপ্ত হইযা গিয়াছে! নংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও 

কলহুত্রে পুরাণ, ইতিহান, নারাশংনী, গাথ্যান, পুরাণ বেদ, ইতিহ'স-বেদ, সর্প-বেদ, পিশাচ- 
বেদ, অন্থর-বেদ* প্রনতি যে সমন্ত বিভিন্ন শাস্ত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়! যাঁর; এখন আর 

তাহার পৃথক অপ্তিত্ব আছে এমন বোধ হয না। যদি সে সমুদার অপর গ্রস্থের অস্তনিবিষ্ট 
থ!কে। তাহা ও নুষ্পষ্ট পরিজ্ঞাত হওয়া সকাঠন। 

সপ্পিাশ লি 

চে এসি ৮ 



২০৪ ভারতবরাঁয় উপাসক-সম্প্রদায় । 

এই পুরাণ-নামাবলি অনুসারে, পুরাণের সংখ্য। একবিংশতি হয়। অগ্নি 

ও বহ্কি এই দুইটি এক পর্যায়ের শব ; কিন্তু অগ্নিপুরাণ ও বন্ধিপুরাণ ছুইখানি 

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রস্থ। পশ্চাৎ ব্রক্গবৈধর্তপুরাণ-রচনা'র সময়-বিবেচনা স্থলে পূর্ব 

কার ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণের বিষয় লিখিত হইবে । তাতন্ন, কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন 

পুরাণ স্কন্দপুরাণের থণ্ড-বিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে %& যেমন কাশীথণ্ড, 

উত্কলখণ্ড, কুমারিকাখণ্ড, ভীমথ ও, বেবাখণ্ড ইতাাদি। স্বতন্ত্র স্কন্দপুরাণ 

বিদ্তমান নাই। পুরাণ অষ্টাদশ এহ সংখ্যাটি নিকপিত হইবার উত্তরকালে, 

ল্বমতানুযায়ী ধর্ম-প্রণালী প্রচার উদ্দেশে, এ সমস্ত পুরাণ অর্থাৎ দেবতা- 

মাহাত্ময-প্রতিপাদক গ্রন্থ ভিন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ঠি্ গোক কতৃক বিরচিত ও 

স্কনপুরাণের খণ্ড-বিশেষ বপিয়া প্রকাশিত হ£য়াছে এইরূপ অন্থমান-সিদ্ধ 

বোধ হয়। কেবল খণ্ড নয়; মাহাখ্র। নাম স্ত,পাকার গ্রন্থ বাস-প্রণাত 

বিশেষ বিশেষ পুরাণের অন্থর্গত বণিক প্রচারিত হইয়াছে; যেমন ব্রহ্মা্ড- 

পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত অগ্ীখবরমাহাআ্মা, অঞ্জনাধিমাহা ত্য, অনপ্তশয়ন- 

মাহাম্মা, অদ্দিপুরমাহাত্মা, অর্জুনপুরমাহান্মা, কঠোরাগিরিমাহা্মা ও তুঙ্গ- 

ভদ্রামাহাত্মা ; অগ্রিপুরাণের অন্তভূত বলিয়া গ্রচারিত অজ্জনপুরমাহাত্মা ও 

কাবেরীমাহাআৰা ; স্কন্দপুরাণের অংশ-বিশেধ বলিয়া উলিখিত ইন্ত্রাবতার ক্ষেত্র 

মাহাত্ম্য, কদম্ববনমাহাত্ময, কমলালর়মাহীত্ম্য, কলসক্ষে মাহা, কান্তেশ্বর- 

মাহাত্য, কান্তিকমাহান্ম্য, কুমারক্ষেত্রমাহাখ্সা, কৃষ্ণমাহাত্মা, গো মাহাত্ম্য, 

চিদন্বরমাহাত্ম্য, প্ররাবতক্ষেএমাহাআয ও ক্ষীরিণিবনমাহাত্মা ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীয় 

বলিয়া প্রকাশিত গরুড়াচলমাহাত্ময, ঘটিকাচণমাহাত্া, আদিরত্বেশ্বরমাহাত্মা, 

তাপনতীর্থনাহাজ্মা ইত্যাদি । এইরূপ শতাতিরিক্ত বহুসংখাক গ্রন্থ বিদ্যমান 

আছে *। কিন্তু এন সমুদয় কথন কোন পুরাণের অন্তনিবিষ্ট ছিল ন| এবং 

এখনও নাই । দেখীভাগবত ও রেবাখণ্ড প্রত্যেকে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম 

লিখিত আছে। কিন্ত এ উভয়ে কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়| যায়। 

এ উভয় এঁক্য কারয়! শিশ্ন-লিখিত নামগুলি সংগৃহাত হইল । 
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উপক্রমণিকা। ২০৫ 

উপপুরাণ। 
১ সনৎকুমার। ৭ মানব। ১৫ আদিত্য। 

২ নরসিংহ বা ৮ ওশনস। ১৬ মাহেশ্বর। 

নৃনণিংহ । ৯ বাকণ। ১৭ ভার্গব ব 

৩নারদীয় বা ১০ কালিকা। ভাঁগবত। 

বৃহনারদীয়। ১১ শাব। ১৮ বাশিষ্ঠ। 

৪ শিব। ১২ নন্দি বা নন্দা। ১৯ ভবিষ্য। 

৫ দূর্বাস্স। ১৩ সৌর। ২০ ব্রন্ধাণ্ড। 

৬ কাপিল। ১৪ পারাশর। ২১ কৌন *। 

ইহ| ভিন্ন, ২২ আদি, ২৩ মুদগল 1, ২৪ কি, ৯৫ ভবিষ্যোত্তর ও ২৬ বৃহদ্বন 

নামে আর কয়েকখানি উপপুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বেদব্যাস 

অষ্টাদশ পপুবাঁণ করেন এই প্রবাদ প্রচণিত হইবার পরেও অনেকগুলি 

উপপুরাণ রচিত হইয়াছে তাঙ্ার সন্দেশ নাই। 

দেবদেবীর মাহাক্সা-গ্রতিপাদনই যে গ্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের প্রধান 

টদ্দে্ঠ, শিএপুরাণ, পৈবপরান, বিঝুপুরাণ, ণিঙ্গপুরাণ, ভাগবত, দেবীভাগবত 

গ্রভতি নামেতেই তাহার স্প্ঠ পরিউর দিঙেছে বিশেষ বিশেষ পুরাণ বিশেষ 

বিশেষ দেবতার বিশিষ্টরূপ মাহাত্য-প্রতিপাদক । বিষণভাগবতাদি বিষু-প্রধান 

ও মহ কু পঙ্গাদি শিব-প্রধান। মার্কগেয়াদি কতকগুলি পুরাণে শ্তি- 

মাহাম্মা সবিশেষ বর্ণিত আছে £| পন্নপুরাণকর্তা অষ্টাদশ পুরাণ তিন ভাগে 

বিওক্ত করিয়াছেন; সাত্বিক, রাজসিক ৪ তামদিক। বিষু-প্রধান পুরাণগুলি 

সান্বিক এবং শিবপ্রধানগুলি তামসিক। তিনি এই শেষোক্ত গুলিকে কেবল 

* ব্রন্গাণ্ড, ভাগবত, ভবিষা, কৌশ্ম এ গুলি মহাপুরাঁণ, অথচ আবার উপপু্নাণের 

শম।বলীর মধোও সন্িবিষ্ট দেখ| যঠতেছে। অতএব এ বিষয়ে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়। 

বৃতযাছে। 

+ 11701017210 00110011017 1) 17,171. ৬৬115010) 7823," 1 1.0. 9০, 

1 ব্রাঙ্গ, ব্রহ্গাণ্, ব্রক্মবৈবর্ত, মার্কতেয়, ভবিষা ও বামন এই পুরাপগুলির নাম রাজস 

পুরাপ। এই সমুদায়ে কেবল শক্তি-মাহাত্য নয়, ব্রহ্মা, বিু, শিব, শক্তি চারি দেবতারই 



২০৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

তামস বলিব নিরস্ত হন নাই, সে সমুদায়কে নরক-সাধন বলিয়া ঘৃণা 

করিয়াছেন । 

নগ্রন্ন নামঘাইনি লিহযামিভীনন:। 

শব্খকল্পদ্রম-ধৃত পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের ৪৩ অধ্যায়ের বচন। 

গ্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণ সমুদায় যদি অমরকোষে লিখিত পঞ্চলক্ষণ- 

্রাস্ত না হইল, তবে উহার উত্তরকালীন গ্রন্থ তাহ'র সন্দেহ নাই। এ 

অতিধানকর্তা অমরসিংহের সময় নিবপিত হইলেই, শ্রী সমস্ত পুরাণ ও উপ- 

পুরাণের রচনা-কালের এরূপ একটি পূর্বসীম! নিদ্ধীরিত হইবে যে, শ্রী সমূদায় 

তাহার পরে ব্যতিরেকে কোনরূপেই পূর্বে রচিত হওয়া! সম্ভব ও সঙ্গত নয়। 

বুদ্ধগয়ার একটি বিহারে অর্থাৎ বৌদ্ধ দেবালয়ে খোঁদিত আছে, রাজা 

বিক্রমাদিত্ের নয় জন সভাসদ ছিলেন; তীহারা নবরত্র বলিয়া বিখ্যাত) 

অমরদেব সেই নধরত্ের এক রত্ব; তিনি একট অনাধারণ বুদ্ধিশালী প্রধান 

পৃর্তিত এবং মহারাজের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ও প্রিয়পা্র; তিনি এই বিহার প্রস্তুত 

করেন *| যখন তিনি নবরত্েব এক রত্ব বলিয়। গিথিত হইয়াছেন, তখন 

তিনিই অভিধানকর্তা অমরসিংহ 11 উল্লিখিত লিপি-রচয়িতা লিখিয়াছেন 

অমরদেবই ষে এই বুদ্ধ-নিকেতন গ্রাতিষ্ঠ। করেন এই কথা পঞ্ডিতগণকে জানাই- 

বার উদ্দেশে,আমি প্রস্তরোপরি ১০*৫ দশশত পাচ সম্বতেব(অর্থাৎ ৯৪৮ নয়শত 

আটিচল্লিশ খৃষ্টান্দের ) চৈত্র মামের শুরুপক্ষীয় চতুর্থী শুক্রবারে এই পত্র খোদিত 

করিলাম ;। অতএব 'অমরসিংহ এ সময্বের পূর্বতন লোক উহ! নিঃসংপয 

অবধারিত হইতেছে। শ্ররীমান্ কনিংহেম্ বুদ্ধগয়ার এ বিহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 

প্রতিপন্ন করিয়াছেন খা, চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্থ্সঙ, ৬২৮ ছয়শত 

আটাশ খুষ্টাব্দের পর ও ৬১৩ ছয়পত তেতালিণ খুষ্টাৰের পূর্বে উদ্ত বিহারই 
পাশপাশি 

ক /১51910 [30502001765, ৮০1 1, 0. 250, 

+ আনিধানকর্তা অমর(সিংহ যে বৌদ্ধ ছিলেন, অমরকোষের উপক্রমেই তাহার হস্প 

প্রম।প বিদ্যমান রহিযাছে। 
1:512001২070210169, ৮01. 15 00- 287- 

প্র 0010101 4১. (০1110171011171105 451 011901087091 ১৪৬০৮ [০101%, [01015760 

10 (070 900001010011919 টি 07190101019 51201059016 ০1 87291 101 1863, 

১7. 



উপক্রমণিকা | ২০৭ 

দর্শন করিয়া! যান। তিনি দেখেন, এ বিহারের বুদ্ধ-প্রতিমা পূর্ববমুখে প্রতিষ্ঠিত । 

এখনও এ দেবালয় পূর্বদ্ারীই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি উল্লিখিত বুদ্ধ- 

প্রতিমার বেদ্ির যেরূপ পরিমাণ দৃষ্টি করেন, কর্ণেল্ কনিংহেম্ তাহ! বর্তমান 

বেদ্দির সহিত বিশেষ বিভিন্ন মনে করেন না। ফা! হিয়ন নামে চীন'দেশীয় অন্য 

এক তীর্থযাত্রী ৩৯৯ তিন শত নিরনব্বই খুাবঝে ভারতবর্ষে আগমন পূর্বক ৪১৪ 

চারি শত চৌদ্দ খুষ্টাব্ পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাহার সময়ে তথায় এ 

বিহার বিদ্যমান ছিল না। অতএব অমরাসংহ খ্রাষ্টাঝের চতুর্থ শতাব্দীর পর 

সপ্চম শতান্দীর পুর্বে কোন সময়ে প্রাছুঙ় ৩ হন্ এইটি প্রতীয়মান হইতেছে। 
এই পুস্তকের গ্রথম ভাগে প্রদশিত হইয়াছে, নবরত্বের অন্ত এক রত বরাহ- 

মাহর শকাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর শেষান্ধে অর্থাৎ খুষ্টাঝের ষঠ শতাবীর মধ্য- 

ভাগে জীবিত ছিলেন। মমরসিংহ তাহার সমকাণবন্তী একথাটি কোন মতে 

মত বোধ হইতেছে না। 

পুব্বোক্ত থোদিত পিপিতে অমর বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের এক রত্ব বলিয়! 

পিথিত আছে । ভারতবর্ষে বিক্রমার্ত্য নাম অনেক গুলি পানা রাজ্য ভোগ 

করিয়। গিয়াছেন। এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্যের সম্ঘতেব বিংশ শতাবী চলিতেছে, 

অময়) কালিদাস, বরাহমিহিরাদি নয় জন সুখিখাত পণ্ডিত তাহার সভাগদ্ 

ছিলেন এইবপ প্রবাদ সব্ধত্র গ্রচলিত আছে। কিন্তুএ বরাহমিহিরের সময় 

নিঃনংশয়ে নিদ্ধারিত হওয়াতেই, এই জন-প্রবার্দের মুণ্ডোপরি বজ্রাঘাত 

ঘটিয়াছে । তিনি শকাব্দের পঞ্চম ও ফষ্ঠ এবং খুষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ/মান 

ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই 1 । তবে অমর বরাহমিহিরাদি কোন্ বিক্রমা- 

ধিত্যের সভাসদ্ ১ শক্রপ্চয়মাহাত্মা নামে জৈন-মন্প্রদায়ের একথানি গ্রন্থ আছে। 

কর্নেল উইল্ফোড প্রথমে তাহার প্রসঙ্গ উপগ্িত করেন এবং শ্রামান্ বেবের 

১৮৫৮ থুষ্টা্ধে জর্মেন অনুবাদ সম্বলিত তাহার সারাংশ-সংগ্রহ প্রচার কারয়] 

দেন। তাহাতে লিখিত আছে, অন্য এক বিক্রমািতা ৪৬৮ শকাবে অথাৎ 

৫3৪ খুষ্টাব্ধে রাজ্যাভিযিক্ত হন $। অতএব তাহার সময়ের সাহত অমর ও 

* এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপক্রমণিক|ংশের ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ। 
ৰা এ এ এ। 



২০৮ ভাঁরতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদাঁয়। 

বরাইমিছিরের সময়ের কিছুমা অনৈক্য দেখা যায় না। যখন অধুনাতন পুরাণ 
সমুদায় অমরসিংহ-লিখিত পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত নয়,তথন সে সমুদায় অর্থাৎ প্রচলিত 

অষ্টাদশ।ধিক পুরাণ ও উপপুবাণ তাহার সময়ের অর্থাৎ খুষ্টাব্ধের ষঠ শতাব্দীর 

উত্তর কালে পিথিত হয় ইভা অকরুেশেই অঙ্গীকার করিতে পারা ধায় । রঘুননান 

ভট্টাচাধ্য কিঞিদিন চারি শত বৎসর পুন্দে * তিণিতত্বের ছুর্গোৎসব-প্রকরণে 
অষ্টাদশ পুরাণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন ও ভিন্ন ভিন্ন তত্বের মধ্যে 

অনেকানেক পবাণের বচনও উদ্ধৃত করিয়। গিয়াছে । তিনি বিশেষ বিশেষ 

প্রকরণে যে সমন্জ পুরাণ ও উপপুরাণ-সংক্ঞ! উল্লেখ করিরাছেন, তাহা বর্তমান 

পুরাণ ও উপপুরাণেবই নাম1+1 সুতরাং বণিতে হয়, অমরসিংহেরু উত্তরকালে 

অর্থাৎ খুঈাবের ষষ্ঠ শতাব্দীর পর এবং রখুনন্দনেব সময়ের অর্থাৎ খুষ্টাঝের 

চতুর্দশ বা ত্রয়োদশ শতান্দীর পুর্কো এ সমুদায় গ্রন্থ প্রস্তত »় তাহার সন্দেহ 
নাই। ফলতঃ সে সম্দার দে. অমবেব নেক পরে সঙ্কলিত ও বিরচিত 

হইয়াছে ইহ পশ্চাৎ কিছু কিছু প্রদশিত হইতেছে । 

ব্রাহ্মপুরাণ।-_বান্ষপুরাঁপের বিংশ অবধি যটচত্বারিংশ অধর পর্যাস্ত তীর্থ- 
বিবরণ এবং উৎ্কল-মাহান্ম্য, শিব, সর্য্য ও বিষণণর মহিমা! ও তাহার আনুষর্ষিক 

নানাবিধ পৌবাশিক উপাখানেব বণনা আছে। তন্মধ্যে শিব, সুর্য ও জগনা- 

থের মন্দিরের বিষয় বর্ণিত রঠিয়াছে। শ্রী সকণ দেবালয়ে খোর্দিত আছে, শিব- 

মন্দির খুষ্টাবের সপ্তম শতাব্দীতে, ু্যয-মন্দিৰ খুষ্টাবের ্রয়োদশ শতাবীতে ও 

জগনাথের মন্দির খুষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে নিম্মিত হয় 1 এই পুরাণানুসারে, 

* চৈতন্, রঘুনন্দন, রণুনাথ শিরোমণি এই তিন জন সভাধ্যায়ী ছিলেন এইরূপ পর- 
ম্সরাগত প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহারা নবদ্বীপ-সন্নিহিত বিদ্যানগর গ্রামে বাহদের 

ার্ববভৌমের চতুষ্গ1সীতে অধ্যর়ন কারয([ছিচলন | চৈতন্য ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া 
১৪৫৫ শকে গ্রাণত্যাগ করেন ।-_-এই পুস্তকের প্রথম ভ।গ, চৈতন্য-সন্প্রদায়, ১৫১ পৃষ্ঠা । 

৭ যেমন তিখিতত্বের দ্ুণোৎ্সব-প্রকরণে মার্কণ্ডেয, দেবা, কালিকা, লিঙ্গ, বিষুঃ, মৎদা। 

ভবিষা, ব্রহ্ধ, বরাহ, স্বন্ন ও কুম্ পুরাণ শ্াদ্ধতত্বের দর্ভপ্রকরণে ব্রচ্ম ও বাধুপুর।ণ ; অনুক্ঞ” 
গ্রকরণে ব্রহ্মা ও গরুডপুরাণ ; আহ্িকতত্বের দ্বিতীয়যামা্দকৃতা-প্রকরণে নন্দি, মৎসা ও 

বিঝুপুরাণ ; প্রায়শ্চিত্ততব্বে নারদীর়, বরাহ, ব্রহ্ম ও স্বন্নপুরাণ ইত্যাদি 
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এ শিবক্ষেত্রের নাম একাআকানন। এক্ষণে উহ! ভূবনেশ্বর বলিয়। প্রপিদ্ধ 

মাছে। উৎকলাধিপতি লণিত ইন্দ্র কেশরী ৬৫৭ ছয় শত সাতান্ন থুষ্টাবে এ 

গানের বৃহৎ শিব্মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। স্ুগ্রসদ্ধ জগন্নাথের মন্দির ১১৯৮ 

এগারশ আটানব্বই খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। উৎকলের অন্তঃপাতী কনার্ক নামক 

স্থানে একটি সু্যমন্দির বিদ্যমান আছে? লঙ্গোর নণিংহ দেও. ১২৪১ বার শত 

এক্চল্লিশ খৃষ্টাব্দে তাহা নির্মণ করান। অতএব যখন ত্রাহ্গপুরাণে এ সকল 

দেবালয়ের প্রসঙ্গ ও বৃত্তান্ত রহিয়াছে,তথন এই পুরাণ থৃষ্ীয় অৰের ত্রয়োদশ ব 

চতুর্দশ শতাব্দীর পুরে প্রস্তুত হয় নাই ইহা সহজেই জানিতে পারা যাইতেছে। 

পদ্মপুরাণ ।--পন্নপুরাণের উত্তরধণ্ডে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গ ও বেঙ্ক- 

টাদ্রি নামক ছুই স্থানের বিষু-মন্ির“ ও তুগভদ্র! নদী-তীরস্থ হরিপুর নগরের 

গন আছে। এই পুরাণে বেক্কটাদ্রির তিলক-মুত্তিকা অতিমাত্র গ্রশস্ত বলিয়! 

নিন্দেশিত হইয়াছে। 

স্সাকায পহ্যা লব্া নত্বহাতী লু স্যহম্। 
মািতুততাছি স্ববিষাবীন্মাধিত্ব ॥ 

উত্তরথণ্ড । 

এই পুস্তকের গ্রাথম ভাগের অন্তর্গত রামানূজ-মধ্দায়ের বিবরণ-মধ্য 

দেখিতে পাইবে, ধ বেস্কটাদ্রির মন্দির প্রথমে শিবালয় ছিল, রামামুজ খুষ্টান্দের 

গরশ শতাব্দীতে তাহাতে বিষণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । নানাগরমাণানুসারে, 

হরিপুবের অগ্ত একটি নাম বিজয়নগর থলিয়|। বিবেচিত হইয়াছে। চিত্রদূর্গের 

পিশুলপত্রে এই প্রকার থোদিত আছে ও এপ গ্রবদও প্রচলিত রহিয়াছে 

থে, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত রাজ্য-বিশেষের অধীশ্বর হরিহর ও বুক্ধরায় খুষ্টাব্ধের 

চঠদশ শতাব্দীতে এই নগর পল্ভন করেন। হরিহরেরই নামানসারে হরিপুর 
নামট উৎপন্ন হইয়া! থাকিবে | অতএব এই পুরাণের অনেক অংশ এ 

: মান্্রাজের প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে বেস্কটগিরি এবং শ্রীরঙ্গ ত্রিচীনপলির অন্তর্গত 

উীথ-স্থান*বি শেষ । 
1 এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত বৈষঃব-সপ্প্রদায়বিবরণের ৮ পৃষ্ট।। 
1] £551906 2650210105 ৬০1. 1১0 00, 11 -425, 1১7, ৯৮11501215 ৯০5- 



২১৪ তারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

সময়ের পরে বিরচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই । ইহার উত্তরখণ্ডের মধ্যে 

রামানুজ প্রভৃতি চারিটি প্রধান বৈষ্ণব-সন্্রদায়ের নামও উল্লিধিত আছে। 

জল্মভামনিস্থীলা গর লল্লাধ্ন লিক্দন্বা ললা:। 

স্সন: জনী,মনিত্অন্নি স্বল্নাঃ ল্সহাধিল: ॥ 

স্ীললাঙ্বী হু ঘলজা নম্না: ভিনিঘানলা; ॥ 

শব্ধ করদ্রমের সম্প্রদায় শব্দে উদ্ধত প্মপুরাণীয় বচন। 

এই টারিটি সম্প্রদায় রামানুজ* বল্লভাচারী, নিমাৎ ও মধ্বাচারী1। এই 

পুস্তকের প্রথম ভাগে দেখিতে পাইবে, সম্প্রদায়-গ্রবর্তক রামানুজ থৃগাবের 

দ্বাদশ শতাব্দীতে, মধবাচারী উহার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং বল্পভাচারী উহার 

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুভূতি হন ?। তদনুপারে পদ্মপুরাণের উত্তরথ্ 

থুষ্টাকের যোড়শ শতাব্দীর পরে বিরচিত বলিয় শ্বীকার করিতে হয়এী। খণ্ডে 

শৈব বৈষুবের বিবাদ-সথচক বিস্তর কণা আছে। দরক্ষিণাপথে প্রচলিত নানা 

বৃন্তান্তে দেখিতে পাওয়। যায়, খুষ্ট/ঝের একাদশ ও দ্বাদশ শতাবীতে অথবা 

তাহার কিছু অগ্র পশ্চাৎ এই বিষময় বিসম্বাদ সংঘটিত হয় $। এই সমস্ত 

যুক্তি অন্থদারেও, এই পুরাণের অথব1 ইহার এই খণ্ডের পূর্বোক্ত রচনা-কালই 

নির্ধারিত হইতেছে। শ্রীমান্ হ, হ, উইল.সন্ লিখি! গিয়াছেন, এই পুরাণের 

কোন স্থল খুষ্টাবের দ্বাদশ শতাবীর অহপক্ষ। প্রাচীন নর। 

বক্ষবৈবর্তপুরাণ।-_ পূর্বে ব্রহ্ম বৈবর্ত নামে এখখানি পুরাণ প্রচলিত ছিল; 

মৎস্যপুরাণে তাহার নিম্নলিখিত লক্ষণ লিখিত আছে। 

হগঘন্নহহ্য জব্ঞহ্ ভ্রচ্গীন্লনগিক্ন্ৰ অন্। 

ব্ানক্বিলা লাবহা জহ্যলাস্কাকন্ঘুলল্। 

* শব্দ কল্পদ্রমোদ্ধ ত গন্মপুরাণীয় বটন-ধিশেষে রামানুজের ন।ম স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়ছে। 

এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ১৩ পৃষ্ঠ! দেখ। 

+ এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, বৈধঃব-সন্প্রদার, ৪ পৃষ্ঠা । 

1 এই পুস্তকের প্রথম/ভ|গ, বৈষব-সন্প্রনায়, ৬, ১১৬ ও ১২৭ পৃষ্ঠা 

8 715010726 001600075 17000401100, 0303, 1,১01] 274 1901, 1.11. 
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অল লক্পহাত্ ন্বহিন ন্থান অত: । 
ননৃভাহ্সঘান্বভ' নক্লানিনন্লাতুহ্যন ॥ 

থে পুরাণ সাবণি নারদ-সমীপে কীর্ডঘন করেন এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের 

মাহাআ্য, রথন্তর কলের বৃত্তান্ত ও বারম্ার ব্রহ্মবরাহের উপাখ্যান বর্ণিত 

হইয়।ছে, সেই অষ্টাদশ সহত্র শ্লোক বিশিষ্ট পুরাণকে ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ খলে। 

কিন্তু এক্ষণে ষে ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ বিদ্বমান আছে, তাহাতে না রথস্তর কল্পই 

আছে, না ব্রহ্মবরাছের বৃত্তান্তই দৃষ্ট হয়, না তাহা সাবর্ণি খাষ কর্তৃকই 

কথিত হইয়াছে । এখানি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ) রাধা-কৃষ্ের বৃন্দাবন- 

শীলা ও তদীয় যুগলরূপের উপাদনা-বৃত্তাস্তেই পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্শের 

এই অঙ্গটি অত্যন্ত আধুনিক ও সুতরাং এই পুরাণের বয়ংক্রমও সেইরূপ। 
ভাগবতে রাধার নাম গন্ধ কিছুই নাই। এই কৃষ্ণলীল|-গ্রধান বৈষণব-পুরাণ 

রচনার সময়ে তাহার উপাধ্য।ন প্রচারিত থাকিলে, ইহাতে তাহা সম্গিবেশিত 

না হওয়! কোন মতেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়। অতএব রাধা-সংত্রাস্ত কথা গুলি 

এই পুরাণ অপেক্ষা আধুনিক । কিছু পরেই দুষ্ট হইবে, ভাগবতের বয়ঃক্রম 

এখন নুানাধিক ছয় শত বৎসর | সুতরাং ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ তদপেক্ষ। 
অগ্রাচীন। বল্লভাঁচারী বৈষব-সম্প্রদায় হইতেই রাধাকৃষ্জের এইরূপ উপাসন। 

গ্রচারিত হয়। বল্লুভাচার্ধ্য শকাব্ের পঞ্চদশ শতাবীর মধাযতাগে সবিশেষ 

যত্র-সহকারে এর মত প্রচার করেন।* অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ তদপেক্ষ। 

অপ্রাচীন। এই পুরাণের কৃষ্ণজন্মথণ্ডের ১২৭ অধায়ে তবিষ্যৎ-কথন-চছলে 

প্নেচ্ছ রাজার অধিকার 1, লোকের শ্লেচ্ছাচার-অবঙঘন 4, দেবতা ও বর্ণ- 

বিচারে অনাস্থ| ও হিন্দুধর্ম-বিরুদ্ধ অন্য অন্য কতকগুলি বিষয় বর্ণিত হইয়ছে। 

এগডাল মোদলমানদেের ভারতবর্যাধিকার-প্রবর্তন ও তাহার উত্তরকাঁলীন হিন্দ- 
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* এই পুস্তকের প্রথম ভ।গের অস্তর্গত বল্পভাচ1রি-সম্প্রদার-বিবরণের ১২৭ পৃষ্ঠা ॥ " 

+ জানিভ্ীনা'লনা: ত্র াজ্ছী নদী লনিঅনি। 
কৃষণজন্মথণ্ড। ১২৭। ২৫ 

1 সবান্বমান' নব ননী জজ নক্ীহৃজ। নঘা। 



২১২ ভাঁরতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

সমাজের বর্ণন। বই আর কিছু বোধ হয় না। এ সময়ে ভারতবর্ষীয় অনেক 

লোকে মোসলমান্ ধর্মে প্রবন্তিত হয় ও প্রদেশ-বিশেষে বর্ণবিচাঁর-বিরুদ্ধ 

আচার ব্যবহারও প্রচলিত হইয়া যায়। এ সময়ে প্রবন্তিত অনেকানেক 

উপাসক-সং্প্রদায়েও বর্ণভেদ-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের 

দিল্লি প্রভৃতি নানাস্থানে অদ্যাপি “পানপানির বিচার নই” একথা সর্বত্র 

প্রসিদ্ধ আছে। এ অঞ্চলের হিন্দুরা নিজ বাটিতে তায়! অর্থাৎ গোয়ার 

করে, পূর্ববরুত মানসিক অনুনারে মহরমের নময় ফকির হয় 'ও মোদলমান্ 

ধর্দ্মোচিত অন্য অন্যরূপ অনুষ্ঠানও করিয়া থাকে | বরঙ্গবৈবর্তপুরাঁণের 

উল্লিথিত অধ্যায়ে হিন্দুদের মিথ্যা, 'প্রবঞ্চন!, পিতা, মাতা ও গুরুর গ্রাতি অসদ্- 

ব্যবহার ইত্যাদি কতকগুলি ছুর্নাতির বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। তাদৃশ 

অধর্মাচরণ ভারতবর্ষে মোপলমান্ রাজাদের অধিকার-দময়ে সমধিক প্রচণিত 

হয় *। কবীর খুষ্টাববের পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রাছুভ্তি হন। তিনি দি 

সময়ে বিদামান কত লোকের অবিকল প্ররূপ ব্যবহার কীর্তন করিয় 

গিয়াছেন। 

্রহ্মবৈবর্ত | কবীর-কৃত ভজন । 

বন্সনন্লাভবন্মান তুল: হু ঘলান মানা দিনা হুক 

সিমহ্বঘা হুল । লিমা ব্বামন্ঈ। 

পুত্র পিতাকে এবং শিষ্য গুরুকে কেংব| দার পরিগ্রহ করিয়! পিত 

ভৃত্যের ন্যার তাড়না করিবে। মাত।$ও গুরুকে পীড়ন করে। 

কষ্চজন্মথণ্ডের উল্লিখিত অধ্যায় ও কবীরের গ্রন্থে । ভাঁরতবর্ষীয় লোকের 

এইরূপ নাঁনা প্রকার কুচরিত্র-ধণনার অতিমাত্র সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই 

সমস্ত পর্যযালোচন1 করিয়। দেখিলে ব্রন্মবৈবর্ধ পুরাণোজ মনেচ্ছ রাজা মোদলমান্ 

রাজা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইহা হইলে, ভারতবর্ষে মৌনলমান্অধিকার 

১১১৯৬০০২১৪৯
: 

* এই পুন্তকের দশনা মি-সম্গদা বিবরণে অধিকতর পূর্বক লীন ভারতবাঁ লোবের 

চরিত বিষয় দেখ। 

৯ অপর গঞ্ জাগের কবীরপন্ঠি-বিবরণের ৫৫ ও পরিণিষ্ঠের ২০৭ ও ২৫ 



উপক্রমণিকা | ২১৩ 

বিস্তৃত ও বদ্ধমূল হইবার পর, বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বিরচিত 'ও সঙ্কলিত 
হইয়াছে বলিতে হইবে। 

কন্দপুরাণ |--পৃর্বেই; উল্লিখিত হইয়াছে, নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন গ্রথ 

ন্বপুরাণের থণ্ড-বিশেষ বলিয়! গ্রচলিত আছে; যেমন কাঁশিখণ্ড, উতৎকলখণ্ড, 

রেবাখণ্ড, ব্রন্গোত্তরথণ্ড ইত্যাদি। উত্কলথণ্ডে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ও তূবনেশ্বর 

শিবেব মন্দিরাদির বর্ন আছে। এ ছুই মন্দির খুষ্টাবের দ্বাদশ ও সপ্তম 

শতাবীতে প্রস্তুত হয় ইহ! ইতিপৃর্নেই প্রদশিত হইয়াছে *৯। অতএব প্র খণ্ড 

ৃষ্টান্বের দ্বাদশ শতাব্দী অপেক্ষা ও আধুনিক বলির শ্বীকার করিতে হয়। 
কৃর্মপুরাণ ।__কুন্মপুঝাণে ভৈরব, বাম, যামল প্রতি তন্ত্রশান্ত্রের উল্লেখ 

আছে। 

হন'মৰ্লীঘিনী কী লাঘনল অুহাহিবা । 

শ্রজ্জাহ মীললগাহ্লালি ঈত্নী$দি ভিনহিন; ॥ 

জাপান্ন' লান্ধুন' নাল' মহন" দুক্নস্সিলল্। 
সত্ত্রান' াঙ্মদন' নগান্মালি বভ্য: | 

বৃঙ্দপুরাণ। ১৪ অধ্যায় 

শিব বিষুঃ কর্তৃক এইবপ সম্বোবিত ও বিধু শিব কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া 
কাপাল, নাঞুল, বাম, পুর্ব পশ্চিম ভৈরব, পঞ্চবাত্র। পাশ্তপত এবং অন্য সহস্র 

নহশ্র মোহশান্ত্র রচন। করেন। 

এই পুরাণের বচনান্তরে ও যামল, করাল, ভৈরব গ্রতৃতি তন্ত্রের নাম আছে। 

তত্ব-শান্ত্র সমধিক প্রাচীন নয়। এর শান্পের মধ্োই উহা যে কপিযুগের শাস্ত্র 

বণিরা লিখিত আছে 1 এ কথাটিও বিজ্ঞ ব্যক্তির! উহার আধুনিকত্বের পরি- 

টায়ক বিবেচনা করিতে পারেন। অমরসিংহ ন্বর্গবর্গের মধ্যে যে স্কলে ভিন্ন 
.০2০০০০8 ১ল ািিসত ০ _২-শশিটি টি শি 

২০৯ পৃ 1 

1 লিবীছা: শীনলানীঘা নিমন্টীলীহ্বা হব । 
নন্মাহী ব্বদ্ব্া স্মাবন্ জ্বী ন ভনন্ধা কুন ॥ 

মহ।নির্ববণতন্ত্। 
হি সি সন ॥ 



২১৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

ভিন সংস্কৃত শাস্ত্রের নামোল্লেথ করিয়াছেন, তথায় তন্ত্রের নাম সন্নিবেশিত 

নাই *। প্রশান্ত সে সময়ে প্রচলিত থাকিলে, তাহ! না থাকা কোন রূপেই 

সম্ভব ও সঙ্গত হইত না। তিনি খুষ্টান্দের ষষ্ট শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 

অতএব উল্লিখিত যাঁমল ভৈরবাদি তন্ত্র-শান্্ তদপেক্ষ। অনেক অগ্রাচীন। 

সথতরাং কুম্মপূরাণও সেইরূপ নব্য গ্রন্থ বলিতে হয়। ৃষ্টাব্বের অষ্টম বা নবম 

শতাব্দীর পর বিরচিত বা সঙ্কলিত বিষুঃপুরাণের 1 তৃতীয় অংশের যষ্ঠাধ্যায়ে 

ভিন ভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্রের নাম নির্দেশিত আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে তন্ত্রের নাম 

বিছ্মান নাই। এই সমস্ত যুক্তি অনুসারে, তন্ত্রের বয়ওক্রম সহস্র বতমর 

অপেক্ষা! বড় অধিক হওয়া সম্তব নয়। অনেক তন্ত্র যে বাঙ্গাল দেশেই 

গ্রবন্তিত হয়, উহার মধ্যেই সে বিষয়ের বনুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়! থাকে। 

কামধেন্থ ও বর্শোদ্ধার তন্ত্রে বর্ণ সমুদায়ের যেরূপ বর্ণন আছে, তাহ বাঙ্গালা 

অক্ষরের বিষয়েই অধিক সঙ্গত হয়। কেবল বর্ণনা কেন? তন্ত্রঁবিশেষে 

বর্ণোচ্চারণের যেরূপ বাবস্থা! আছে, তাহা বাঙ্গাগা-দেশিয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালা- 

দেশীয় অথাৎ বাঙ্গালার পৃর্ব-থণ্ডবাসী পণ্ডিতের যেকপ উচ্চারণ করেন; উহাতে 

স্ইরূপই ব্যবস্থিত ভ্ইয়াছে। 

্বৃত্ঘনলিনা্নি মাবিজ্তী সহী । 
ুনৃচ্ত্বনিনা্নীনি লাহিজ্ত ন্ত নিন: ॥ 

বরদাতন্ত্র। দশম পটল। 

হকার ষদি যকারের পূর্বে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্চারণ 

ঝকারের সদৃশ হইবে, (যেমন উহৃ,বাহ্ ইত্যাদি )। আর বকারের পূর্বস্থিত 

হইলে, ভকারের মায় উচ্চাবিত হইবে ) ( যেমন.আ।হ্বান )। 

পাপী 

* অমরকোষের অন্তর্গত নানার্থের মধ্যে তন্ত্র শব্দ বিদ্যমান আছ বটে, কিন্তু তাহা 

অর্থ তত্ত্র-শান্ত্র নয়; প্রধান, সিদ্ধাস্ত, পরিচ্ছদ ও শুত্রবাপ অর্থটৎ ভাত। 
“নন্দ দঘাল লিত্ৰান্ল মৃনভা নহ্ক্ছিহী।" 

যদি গ্রস্থকায়ের সময়ে তস্থশাপ্ন প্রচলিত থাকিত, তাহ! হইলে তিনি তাহা! অবশ্যই অবহ 
লিখিতেন তাঁহার সদেহ নাই । অতত্রব অমর নিংহের সময় পথ্যন্ত এ শান্ত প্রবর্তিত হয় না! 
ইহ! নিঃনংশয়ে নিরপিত হইল । 



উপক্রমণিক।। ২১৫ 

অন্গাবস্ক ভ্তণীষল্ত' অহাভী ঘল্সহা নজন্। 
নমূহাহানপি নঘা ন্মল্প জব্তলালন; ॥ 

বরদাতন্ত্, দশম পটল ও গ্রপঞ্চমার, তৃতীয় পটল। 

পদের প্রথমে যকার থাকিলে, জকারের টায় উচ্চারিত হয়; (যেমন যদি) 

ঘব ইত্যার্দি)। কেযুরাদি শবাস্থিত যকারেরও এরূপ উচ্চারণ হুয়। অন্ত 

অগ্ঠ স্থলে ইহা কণ্ঠদেশ হইতে উচ্চারিত হইয়। থাকে । 

ঘে গ্রিন্সেপ সাহেব অতি প্রাচীন অপ্রচলিত অক্ষরে থোদিত অশোকরাজার 

মনুশানন-পত্রের অঞ্চোডেদ্ করিয়। জগদ্ধিখ্যাত হইয়। যান, তিনি নান। সময়ের 

খোদিত পিপির বর্থাবলী পর্যযালোচন করিয়া নিদ্ধারণণ করেন, খুষ্টাবের দশম 

শতাববীতে বাঙ্গালা অক্ষর প্রচলিত হয় *। অতএব কামধে্, বর্ণোদ্ধার, 

বরদা প্রপঞ্চনার ও দেই পমুদায়ের সমকাণবর্তী ও তাহার উও্তরকালে বিরচিত 

অন্ত অন্ত বহুতর তন্ত্রশান্্র এ সময়ের পর প্রস্তত হয় তাহার সন্দেহ নাই। 

ব্গদেশীয় পাঁগডতেরা কেয়ুরকে কের এবং আহ্বানকে আভ্ভান বলিয়! 
উচ্চারণ করেন। অতএব এইঞঙপ উচ্চারণ-বিধায়ক বরদাতন্ত্র, প্রপঞ্চসার ও 
তাদৃশ অন্য অন্ত তন্ত্র বাঙ্গালার পুব্ব-থ০ বিরচিত হইয়াছে ইহাতে আর দন্দেহ 
রংণ না| এ অঞ্চলে তান্ত্রিক ক্রিয়ারও অধিক প্রাছভাব দেখিতে ও গুনিতে 
প1ওয়া যা্ন। ফুলতঃ অনেক অনেক তন্ত্র যেও প্রদেশেবিরচিত হয় ইহ 
স্বহোভাবে সম্ভব ও শঙ্গত। বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংস্কত-বিতক্তি সংষে।গ 
কালে যেরূপ হয়, তন্ত্র কোন কোন স্থপের ভাষ। প্রায় সেইরূপ । পাঁচ শত 
বংশর পূর্বে বাঙ্গাণা দেশে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ইহার কোন নিদর্শনই 
লক্ষিত হয় না। অতএব বাঙ্গালা দেশে প্রস্তত এ সমস্ত তন্্র-গ্স্থ এ সময়ের 
অংপক্ষা প্রাচীনতর হওয়| কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু উহ্থার পূর্ন 
ভারতবর্ষে যে এ শান্ত একেবারে প্রচারিত ছিল না! এরূপ বলিতে পারা যায় 

গা। নবদ্ীপ-নিবাসী রঘুনন্দন ভট্টাচার্ধ্য কিঞ্চিদুন চারিশত বৎসর পূর্বে 
বিনান ছিলেন। তিনি তিথিতত্রের অন্তর্গত ছুর্গোৎসব-প্রক রণে ও মলমাস- 

ভবের অস্তভূতি দীক্ষা" প্রকরণে মত্তহথক্ক, বারাহীতন্ত্র, করাল, ভৈরব, যামল ও 
2০০ 

আভ.]122515-155711-,5 255 প্রত955- 2525 5৯7 অলক 3855 এনা 228 -০ত2825 



২১৬ ভারতব্ষীয় উপাঁসক সম্প্রদায়। 

বীরতন্ত্র এবং জ্ঞানমাল।, ততবার, সারসংগ্রহ, গ্রয়োগসার, মন্্রমুক্তাবলী প্রভৃতি 

বিবিধ তত্ত্র-মংগ্রহের নামোল্লেখ বা বচন উদ্ধত করিয়াছেন * | অতএব নন 

কল্পে পাচ ছয় শত বতদর পূর্কে মনেকগুলি তন্থ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তাহার 

সন্দেহ নাই । গাজিপুরের কাঁতিস্তস্তে নানাধিক আট শত বৎসর পূর্বে অথবা 

তাহারও পরে খোদিত পিপি-বিশেষে তথ্জের নাম বিনিবেশিত আছে 11 এ 

শব্দটি তত্ত্রশান্তর-বাচক হইলে, সে প্রদেশে এ শান্তর এ সময়ে প্রচারিত ছিল 

বলিতে হয়। কিন্তু কোন কোন তন্ত্র আবার অতীব আধুনিক; এমন কি, 

ক শতাব্দী অপেক্ষা অধিক প্রাচীন নয়। একখান তন্ত্রে ভ্রবিষ্যৎ-কথা 

কীর্তভন-চ্ছলে লগ্ডন নগর ও লগুন-বানী ইংরেজদের নাম পধ্যস্ত বিনিবেশিত 

হইয়াছে £| পাঠ কবিলে অক্লেনেই বুঝিতে পারা যায়, এ তন্ত্র ইংরেজদের 

ভারতবর্যাধিকার-প্রবর্তনের উদ্বরকালে বির্চিত হয়। 

দুল্সান্নাগ্র লনক্মান' অভু্গীনি দন্দীন্লিনা: । 
দিবিক্রিমানঘা মন্লাহ্ৰনাঁ ঘষাঘলান্ জন্নী ॥ 

্সঘিনা লব্তবালাত্ত্ ক্ানন্নদহাজিলা: | 

তবলা লনমত দত বধ্তুজাসাগি মানিল: | 

শব কল্পদ্রুমের হিন্দু শব্দে ধৃত মেরু তন্ত্রের এয়োবিংশ প্রকাশের বচন 

পূর্বায়ায়ে ফিরিঙ্গি-ভাবাঁয় বিরচিত নয় শত ছিয়!ণীটি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে 

লগডন.নগর-জাঁত গঁচশত উনপোত্তর জন ইং.1জ মেই দমন্ত মন্ত্র মাধন পৃথ্বক 

ুদ্ধজয়ী হইয1 বহু রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। 

যাহা হউক, যখন অমরকোষ ও বিফুপুরাণে সংস্কৃত শাস্ত্রের নামাবণির 

মধ্ো ভন্রশান্্রের নাম সন্িবিষ্ট নাই, তখন উহার বয়ঃঞুম সহস্র বৎনর অপেক্ষা 

*. ১৮৩৪ পৃষ্টার্দে শ্রীরানপুর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত অষ্টাবিংশতি তদ্বের প্রথম ভাগের ££ 

8৫ ও ৪৫৩--3৫৫ পৃষ্ঠ!। 

+ প্র লিপির মধ্যে হ্ন্দগপ্ত তন্থবিদ্যাদশখ বগিয়! উপিখিত হইয়াছেন। 

'লালপরীকৃগ্সিকীনি: 1৮--1100 1০0] 0000008551800 59915 ০ [30719], ৮0 

৬], 0), 5. ৰ 

1 লগ্ন নগরের ফরালী নাম (1,910163) লঙ্্ বা লণ্দূ্র। তন্ত্রক।র তদমুমারে: 

পশ্লিশিশি বদন এ নগর বৰবিষ্কান করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। উচ্চারণ জানিতে 

্পাপিপাপপাী 
শত শি শশিিত শি তি 2 - ২ পি শি সী 



উপক্রমণিক1। ২১৭ 

অধিক হওয়| বিবেচনা-দিদ্ধ হয় না। স্থৃতরাং যে কৃর্পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন তত্র 

নাম উল্লিখিত আছে, তাহাও তদপেক্ষ। অপ্রাচীন বই প্রাচীন হওয়। কোন 

মতেই সম্ভাবিত নয়। 

বিঞ্পুরাণ।--বিঞুপুরাণের তৃতীয় অংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বৌদ্ধ ও অহত 

অর্থাৎ জৈন সপ্পরদায় সংক্রান্ত একট উপাখ্যান আছে। পরী উপাখ্যানটি বৌদ্ধ 

ও জৈন ধর্শের নিন্দা ও বিদ্বেষ-স্থচক । বৌদ্ধ ধর্ম এখানে প্রচলিত না 

ধাকিলে, তাদৃশ বন্ধ-মুল বিদ্বে-প্রকীশক উপাখ্যান-ধিশেষ কল্পনা করা সম্ভব 

বোধ হয় ন|। বৌদ্ধের! খুষ্টাবের দ্বাদশ শতাবীতেও ভারতবর্ষের কোন কোন 

গুলে বিদ্াামান ছিল তাহাব সন্দেহ নাই। অতএব বিষ্ুপুবাঁণ অথবা তাঁহার 

এই নকণ স্তণ উক্ত সময়ের পূর্বে বিরচিত হয়| 

অন্ঠান্ত কতকগুলি পুরাণের গায় বিষ্ু্পুরাণের চত্থ অংশের চতুবিংশ 

মধ্যায়ে ভবিষ্যৎ কথন-চ্ছলে মৌধ্য, সুগ, কঞ্চ অন্ধাদি রাজবংশের প্রসঙ্গ 

গাছে । এই সমস্ত খংশাবলী ধে মনঃকণ্পিত নয়, নানাস্থলে লব মুদ্রা এ 

খোদিত লিপিতে শাহ সগ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মৌর্য্য-রাজ্য-গ্রবর্তক 

১দ্রপপ্ত খুাব্দের ৩১২ তিনশত বাঁর বতসর পুরে পিদামান ছিগেন উহা গ্রীক 

গ্ণ্তকারদিগের গ্রন্থগ্রমাণে নিঃসংশয়ে নিঝপিত হইয়াছে। মৌর্ধযবংশীয় 

রালার| ১৩৭ একশত সাইব্রিশ, সুঙ্গবংণীরেরা ১১২ একশত বার, কথ- 

বগীয়ের। ৪৫ গন্রতাল্লিশ ও অন্ধ, বংণীয়ের! ৪৩৬ চারিশত ছত্রিশ বৎসর মগধ 

রাজ্যে রাজত্ব করেন *। এই লিপ অনুসারে, এ চারি বংশের রাজত্ব-ছাল 

৭০০ সাত শত ত্রিণ বৎসর হয়। চন্দ্রগুণ্ের সময় হইতে গণন করিয়া দেখিলে, 

১৮ চারি শত আঠার খুষ্টাবে অস্ক,বংশীয় রাঙ্গাদের রাজযাধিকাঁর নিঃশেধিত 

হয়! নায়। 

স্পট শী শিপ এপি শিলা শপ িাপপশীিপ্পাপী পা পাকশী 

* বাযু, ভাগবত ও বিষুপুর।ণে অদ্ধ,বংশীয় ত্রিশ জন রাজা ৪৫৬ চারিশত ছাগান্ল বৎস 

বাজধ করেন এইবূপ লিখিত মাছে। কিন্তু এ প্রতে)ক পুরাণে উপলিখিত সমস্ত নৃগতি 

নাস গ্িয়। দেখিলে, ত্রিশ অপেক্ষা অনেক নুন হয়। মৎস্তপুরাণে উনত্রিশ জন বাজা 

প্রা্াকব নাম এ বাল্রত-কাল বিশেষরূপ নিদেশিত হইয়াছে | সেই সমন্ত রাজতৃ-কালে 



২১৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-পম্প্রদায়। 

চারি রাগের ররর 75245551577255557515552718 ৭৩৪ 

চিজ তারের ভার 2:4777558775557528757755577755 খু, পু, ৩১২ 

থৃষ্টাবব ৪১৮ 

অন্ধ বংশীয় ছুইটি রাজার নাম বন্ঞপ্র। ও পুপিমান্ *। মৎসাপুরাণে ণই 
শেষোক্ত নামটি পুলোমান্ বলিয়া লিখিত আছে। চীন গ্রন্থকারেরাও এই 

ছুইটি নরপতির নাম লিখিক্স| গিয়াছেন; তদনুসারে) যক্ত শ্র। ৪০৮ চারিশত আট 

ও পুলোমান্ ৬২১ ছয় শত একুশ খ্রীষ্টাবে রাজত্ব করেন। যজ্ঞপ্রীর সময় বিষয়ে 

পুরাণ ও চীন গ্রন্থের সম্পূর্ণ একা দেখা যাইতেছে । পুলোমার বিষয়ে যে প্রভেদ 

ৃষ্ট হইতেছে, তাহা পুরাণ-মংগ্রহ-কারদের ভ্রমপ্রমাদ জন্য সংঘটিত হওয়াই 

লম্ভব। কিন্ত পুরাণ-শান্ত্রোক্ত ও চান-গ্রন্থলিখিত পুলোমা যে এক ব্যক্তি, 

ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ন|ই। চীন গ্রন্থকার পুলোমার রাজধানী 

কুন্ধমপুর ও পাটলিপুক্র বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। উহা যে মগধ রা7ন্যর 

রাজধানী ছিল, ইহা প্রসিদ্ধ আছে । মতএব বিঞুপুরাণে খুষ্টান্দের পঞ্চম, ষট্ 

ও সপ্তম শতাব্ধার বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই পুরাণে শক ববনাদদি শ্রেচ্ছ 

জাতীয়দের ভারতবধীয় রাজজত্েবও প্রন্ঙ্গ আছে 11 শকার্দি কতকগুলি অগভ্য 

জাতীর লোকে থুষ্টাবের নি ছুকাল পূর্ব হইতে পঞ্চম অথবা ষ্ঠ শতাব্দী প্াত্ত 

রাজত্ব করে ইহ। স্থলান্তরে গিখিত হইয়াছে ?। পশ্চাৎ গুপ্তনামক রাজবংশের 

বিষয়ও উল্লখিত হইয়াছে। 

ক্সবৃমত্াদণান লামা মান্য লীত্যন্নি। 
বিষুপুরাঁণ। ৪। ২৪। ১৮। 

* ঘলস্ব শীলবীঘুল:) ন্মন্ন: ঘুলিলান্, নত্যাণি গানন্ধধ্ধী স্িনিপপী:) লন; স্নান 

নজ্ঞান্ অক্সম্মী: | 

তাহার (অর্থাৎ শিবন্বাতির ) পুত্র গোমতী পুত্র, গোমতী পুত্রের পুত্র পুলিমান্, পুলিমানেব পুত্র 

শিখঞ্জ। শাতকর্ণাঁ, শিবগ্রীর পুত্র শিব্বদ্ধ, শিবশ্বদ্ধের পুত্র হঞ্জশ্রী। 

1 “জন: শীত মজানূধুজী লনিনাহ: | লম্ব প্সভী মলা, নন ন্ত্বাঘা 

স্ন্ঘাতি। 



উপক্রমণিকা | ২১৯ 

মগধ-দেশীয় গুপ্তবংশীয়েরা গঙ্গ| নদীর সমীপে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ 

অধিকার করিবেন। 

তাহার! খুষ্টাবঝের সম শতাব্দীর পর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন *। অতএব এই 

পুরাণ অথব| ইহার ষে অংশে উহাদের প্রপঙ্গ আছে, তাহা তদপেক্ষা অপ্রাচীন। 

ইহার কিছু পরেই লিখিত আছে, শ্্েচ্ছাদি নিকৃষ্ট জাতীয়ের! দিন্ধুতট, দার্বিক- 

ভূমি, চন্ত্রভাগ! ও কাশ্মীর দেশ ভোগ করিবেন। 

বিন্বনত-হানিজ্ীলাঁত্রন্মাযা-জাহমীহনিনযান্ ল্সান্যা জী লা' 
ুষ়; হা; মীছ্ঘন্লি। 

বিঞ্ুপুরাণ । ৪ । ২৪। ১৮। 

বাত্য শুদ্র ও শ্রেচ্ছাদি জাতীয়ের| দিন্ধুতট, দাব্িকভূমি, চন্ত্রভাগ| 

কাশ্মীর দেশ ভোগ করিবেন। 

এই স্রেচ্ছ শব মোসল্মান হওয়াই সম্তব | মোপল্মানের। প্রথমে খ্রীষ্টাবে 

অষ্টম শতান্দীর প্রারন্তে পঞ্চাব দেশ আক্রমণ করে এবং এ শতাবীর শে 

তথব| নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার কিয়দংশ অধিকার করিয়। থাকে 

চীনপিগের গ্রন্থ-বিশেষে পিখিত আছে, আরবীয়দের কর্তৃক আক্রান্ত হই 

কাশ্মীরের রাজা ৭১৩ সাত শত তের খ্রীষ্ঠাঝে চীন-দেশীয় নৃপতির সমী। 

সাহাযা প্রার্থনা করিয়। পাঠান । অতএব বিষ্ণুপুরাণ অথব! তাহার উল্লিি 

স্থল সমুদয় খুষ্টা্সের অষ্টম বা নবম শতাবীর পর খিরচিত হয় বলিতে হইবে: 

নাযু, মত্মা ও ভাগবত পুরাণ।-সব্বাপেক্ষ। বাঁযু$ পুরাণে পঞ্চ-লক্ষণাক্রা 

*::1১510101২659,0-0005, ৮০], ৬], 01118551773 270 197 0০819 

(1 7110 59016) 01 1307821) ৬০1, 1117 00 262 27) 3397; ৬০1, ৬, 

001; $০]. ৬1. 01১ 1717, 451--45১ 207৫ 097০9--9১০ ৬০]. ৬1], [)0, 

200 031 8০. কায 0এ) 0৯ 11. 11. ৬৬11১০1, 7181] 00. 470, 422) 4 

437) 410 &০, 

+ ড৬150015 19700 1১012001810, 00, 473--491 দেখ । 

| ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত পুবাণ-নামাবলীর মধ্যে কোন স্থলে বাধু ব| বায়বীয় এবং € 

স্থলে বা তৎপরিবর্তে শিব ব। শৈব পুরাণের নাম সন্নিবেশিত আছে। এ উভয়ই এক পুরাণের ন 

বনবপর' বাষুনা দী্ধ' নাযবীযলিনি আনল্। 

হান্রললিন্বলাধীনাক্ছুত্র নম্বাহান্ব্যমা ॥ 



২২ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

পুরাণের সমধিক লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার বিভাগের নাঁম পাদ। 
কেবল প্রাচীন গ্রন্থেই এই বিভাগসংজ্ঞাটি দেখিতে পাওয়| যাঁয়; অত্তএব 
এটিও এ পুরাণের প্রাচীনত্বের পরিচায়ক । এই পুরাণখানি অন্তান্ত সমুদায় 
পুরাণ অপেক্ষা পর্বতন বলিয়া অনুমিত হইলেও, ইহাতে এবং মস্ত ও 
ভাগবত* পুরাণে পূর্বোলিখিত বিষণপুরাণোক্ত সমস্ত বংশাবলির বিবরণ ও শক 

যবনাদির রাজত্ব-গ্রসঙ্গ বিদ্যমান আছে। অতএব এই সমস্ত পুরাণ ব| এই 

সমুদায়ের এ সকল স্থল তাদুশ অপ্রাচীন বণিয়া স্বীকার করিতে হয়। 

ভাগবতে যখন শ্নেচ্ছগণ কর্তৃক সিম্কুতট, চন্ত্রভাগ। ও কাশ্ীরমগ্ডলাধি- 

কারের প্রসঙ্গ আছে? তখন পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে এ পুরাণ খুষ্টাবধের 

অষ্টম ঝা নবম শতাব্দীর পরে রচিত বলিতে হইবে। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে এ 
পুরাণ উহারও অনেক পরে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়! প্রতীয়মান হয়। ক্রমশ: 
তাহার প্রমাণ গ্রদপিত হইতেছে। 

রচনা-প্রণালী বিষয়ে পৃর্ষোজ বিষু ও বাুপুরাণাদির সহিত ভাগবতের 

বিশেষ বিভিন্ন তা দেখিতে পাওয়া যায়। উহ্থাব ভাষ! কোন মতেই প্রাচীন নয়। 

হিন্দুসমাজে ভাগবত ও মহাশারত এক গ্রন্থকারেরই প্রণীত বিয়া প্রচলিত 

আছে। কিন্তু উভয়ের ভাব! পরস্পর বিস্তর বিভিন্ন । একের রচন। অত্যান্ত 

নব্য ; অপরের অপেক্ষারুত প্রাচীন । মহাভারত সরল, গজন্বী ও মধো মধো 

টি ৩ পপ পাশীপ্পীপ পপ ৮ সিন পাপিশশীশীশী ৩ শিক 5 পিসি পিল শিপ পিপি ৮১ পিপল, স্পা পািশাাাটাশিপাশিশীীশিশাটি স্পা পা স্টল 

বাঁযু কর্তৃক কীন্রিত চতুর্থ পুবাণের নাম বায়ধীয় পুরাণ । তাহাতে শিবভক্তির উপদেশ আছে 
এই নিমিত্ত তাহাব অন্য একটি নাম শৈব। 

* ভাঁগবতে পূর্বোক্ত গুপ্ত-কুলোষ্ঠব রাজগণের প্রসঙ্গ -সংক্রান্ত গ্লোকটির বিস্তর বিভিন্নত। 
দেখিতে পাওয়া ঘায। তাহাতে লিখিত আছে, বিশ্স্ষত্তি নামে এক রাজ! পদ্মাবতী নগরে অনু- 
গঙ্গ-প্রদেশে ( অর্থাৎ হবিদ্বার হতে প্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গ। সমীপন্থ দেশে ) রাজত্ব কয়েন। মেই 
প্লোকে গুপ্ত শব্দটি মেপিনীর বিশেষণ-স্বরূপ প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 

ন্রথক্রানাসঘার' মুমা লীহঘ্রনি লহিলীল্। 

ভাগবত । ১২। ১1২০ ॥ 

কিরূপে এরপ পাঠান্তর ঘটিয়াছে, বলিতে পারা যায় ন|। 

1 ঘিন্নীত ব্বল্দলাযা জীন জা্ীহলক্তদ্াল | 
লীহুমন্লি যুত্রা লান্যাথা লীক্ডা শলক্সনস্ঘ: | 



উপক্রমণিকা। ২২১ 

গমধিক গস্তীর্যাশালী। কিন্তু ভাগবত অসরল, কঠিন, অলঙ্কুত, বিবিধ 

ছনদোবিশিষ্ট ও সমধিক চিস্তা-সমুডূত। শেষোক্ত গুণ গুলি নিতান্ত অগ্রাচীন 

রচনারই লক্ষণ *। ভাগবতেরই প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত 

আছে, ব্যাস প্রথমে পুরাণ ও ইতিহাস প্রস্তত করেন 1, তাহাতে পরিতৃপ্ত ন! 

হইয়! পশ্চাৎ এই ভাগবত রচনা করিয়া যান। অতএব ভাগবতেরই প্রমাণানু- 

মারে, ভাগবত পুরাপ হইতে পারে ন।। উহ! রচিত হইবার পূর্বে পুরাণ 

সমুদীয় প্রচলিত ছিল বলিয়াই, ভাগবত-রচয়িতাকে একথা লিখিতে হইয়াছে 

তাহার সন্দেহ নাই। ভাগবত মষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নয়। বৈয়াকরণ 
ব্যোপদেৰ ইহা রচনা করেন এইরূপ একটি প্রবাদও বহুকালাবধি চলিয়। 

আসিয়াছে। লোকসমালে এই পুরাণ বিনয়ে যে সংশয় গ্রচলিত ছিল, শীধর- 

হ্বামীব টীকাতেও তাহ। বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তিনি লিখেন, 

লামনন' লালান্ম্ব্মিদি লাঙত্বনীমল্। 
প্রথম শ্রোকের টীক|। 

ভাগবন্ত নামে অন্ত পুশ্তক আছে এরূপ সংশয় করা কর্তব্য নয়। 

শ্রধর স্বীমী যে পুরাণের টীকা করেন, তাহাই অর্থাৎ বিষুণগ্রধান প্রচলিত 
ভাগবতই প্রকৃত ভাগবত এ বিষয়ে সংশয় না থাকিলে, তিনি কেনই ঝা 

একপ কথা উপস্থিত করিবেন? সেই গ্রন্থের অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষে 

ঘোরতর বিবাদ বিলম্বাদ ও ঘটিয়া গিয়াছে । সেই বিবাদ কিরূপ বিদ্বেষস্থচক 

ও বদ্ধমূল হয়, উভয়পক্ষের বিরচিত দ্্জন-মুখ-চপেটিকা, ছুক্জনমুখপন্ম-পাছুক! 

তাগবতন্বরূপবিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদখ ইত্যাদি বছর গ্রন্থের নামেতেই তাহার 

* তবে গ্রন্থকার যে যে স্ুলে নিজের ভক্তিভাধাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তথায় উল্লিখিত 
নক্ষণেব ব্যভিচার দেখিতে পাওয়। যায়। আব যে যে স্থল গ্রাটানতর গ্রস্থ হইতে সঙ্কলিত, তথায়, 

ধা মধ্যে সেই গ্রস্থের পদ-সমূহও উদ্ধত হইয়াছে। 

+ স্বম্যন্তঘ্ালাঘল্দাহা ঈহাম্বলাৰ ভত্তুনা: | 

বুনিষ্কাঘ: ঘুবাষাজ্ব দত্বলা নু ভন্যনী | 

ভাগবত । ১। ৪1 ২*॥ 



রহ ভারতবর্ষায় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

স্পট পরিচয় দিতেছে । কিছু মুল নাখাকিলে, উক্তরূপ প্রবাদ কেনই 

প্রচারিত হইবে? ব্যোপদেব যে সাতিশয় বিষু-ভক্ত ছিলেন ইহ! তাহ 

বাকরণেই সুম্পষ্ট প্রকাশিত আছে। অতএব এ প্রবাদ কোন রে 

অসঙ্গত নয়। 

ভাগবত সংক্রান্ত উল্লিখিত কয়েক খানি গ্রশ্থেব ছুই থাঁনিতে গি? 

আছে, ব্যোপদেব হেমাদ্রির আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন। এ হেমাদ্রি দেবগি 

(অর্থ,ৎ দৌলতাবাদের) রাজ! রামচন্দ্রের মন্ত্রী। অনেক গুলি গ্রন্থ হেমা 

কৃত বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে । মে সমুদায় তাহার অনুরোধে বোপ্ 

কর্তৃক বিরচিত এইবপ জন প্রবাদ আছে; যেমন দানহ্মোদ্রি, হেমাদ্িশা 

হেমাউরিবুতবিধি ইত্যাদি +। ভবন-বিখ্যাত কোৌল্ক্রক বোপদের 

হুরলীলাক্রমণী নামক গ্রগের প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিয়াছেন, এই প্রস্থ দেব 

রাজোর রাজ রামচান্দ্রর মন্ত্রী হেমাদির অনুরোধে ব্যোপদেৰ কতক দিচ 

শ্রীমান্ ওয়ালটর এলিয়ট দক্ষিণাপথেব অন্তর্গত নানাস্তানের বভসং' 

খোদিত লিপিব তাংপর্যযার্থ ব্যাখ্যা করেন। তন্মধো দেবগিরির য় 

নৃপতিগণের দানপত্র ধিবগণে দেখিতে পাওয়া যার, উল্লিখিত রাজা রাং 

১১৯৩ এগার শত তিরনধবষ্ঠ শকে অর্থাৎ ১২৭১ বার শত একাতর 

দেবগিরির রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন 11 অতএব তিনি, 

মন্ত্রী হেমাদ্রি ও হেমাদ্রির পগ্ডিত বোপদেব খুষ্টাবের ত্রয়োদশ এতা 

শেষার্ধে বিদ্যমাণ ছিলেন। সুতবাং ব্যোপদেব-প্রণীত ভাগবতও ধ : 

অর্থাৎ নু'নাধিক ছর শত বৎসর পূর্বে বিরচিত হয় বলিতে হইবে ।] 

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে অতীব প্রবল হইয়া উঠে। গ 

ৃষ্টান্ের পঞ্চম শতাব্ধী হইতে সপ্তম শতাব্দী দর্যান্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ 

আইসে এবং অষ্টম শতাব্ধী হইতে উত্তরোত্তর অতি নীপ্ত হাস পাইয়া 

শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষ হইতে একবারে অন্তরিত হইয়া যায়। থে 

ধী ধর্দ এখানে সমধিক ক্ষীণ হইয়। আিয়া'ছল) দেই সময়ে ও "তা 

ররর রর কাটালেন হি হারের সতের 
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উপক্রমণিকা । ২২৩ 

উত্তর কালে পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । অতএব 

এই ধর্মকে দুর্ধল করিয়। হিন্দুধন্মকে সমধিক গবল করাই পুরাণকত্াদের 

উদ্দেন্ত হহতে পারে। পুরাণে এ বিষয়ের স্থম্পষ্ট নিদশন স্বরূপ উপাখ্যান- 

বিশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে *। এ শান্তে বৌদ্ধধর্মে+ পর হিন্ধর্শের পুন- 
রদীপন করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই । পাঁওত গ্রবর কুমারিল বৌদ্ধ- 
গম্প্রদায়ের একটি প্রবণ বিপক্ষ এবং শঙ্কর ও রামাগ্জ এই পুনরুদীপ্ত 

হিন্দু ধন্ম-প্রণালীর গ্রধান প্রপর্তিক। কুমারিল ভট্ট গ্রীষ্টা'র সপ্তম শতাব্দীতে + 

বিগ্রমান ছিলেন। তিশি নিজ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ নৌদ্-মতের প্রাতবাদ করেন 
এবং বৌদ্ধদের গ্ররতি যার পর নাই বিদ্ষে প্রকাশ করিয়া যান ১। 

« [বধুপুণাণ | ১ অংশ, ৬ অধায এবং ৩ অংশ, ১৮ অব্যায। 
| দক্ষিণ।পথের অন্তগত মলঘবব দেশে কুমাবিণ ভটেব বৃত্তান্ত বিষযক অনেক প্রমাণ প্রচলিত 

গাছে এবং তগ্ুাবে এ দশায় কেবল-উৎপত্তি শামক গ্রশ্থে এইরূপ লিখিত হয় যে, তিনি 
শগ্ণঠাযোর এক এঠ বৎদ্ৰ পূর্বের মলযবচব গাছুভূতি হন এবং তথ। হই 7 'খীদ্ধগণকে নি্কাশিত 
কর দেন। দর্গিণ”থেন অন্য অন্য গ্রন্থেও এখিষয়ের পট প্রমাণ আংছে। তুলবাদেশীয় বা্খেব প্রথমে এ কুমাগরিল ভটেবই সম্প্রদায-ভুক্ত (জেন, তাহাদের এইরপ দু সংস্কার আছে 
মে, গুথাধল হট পঙ্কবাচাযোর কিছু পুনে বৌদ্ধগ্রণকে নিগ্রহ ও পবাতব করেন। ব্রন্মনুত্রের এ গেথে কুমাবিলের নাস হষ্পষ্জ লিখিত না থাকুক) বিস্য হ, ট, কোল, ক্রক বিচার কথিয়া 'পরধ্থাছেশ, এ গ্রদ্থে তাহাব মত প্রসঙ্গ বিদামান আছে । তত্ব তিনি শক্গরাচাধোর পুর্ধতন 
ক তাহার এনদেহ নাই এঙ্কব খৃষ্টানদের ঘ?ম শতাকাঁর শেষ বা নবম শশাব্ধীব প্রথম ভাগে 
বশন ছিলেন । অতএব কুম।রিলকে এ অবেব মণ্তুন শতবাঁব লোক বলিয়। নির্দীরণ করিতে 
গার বাধ এই সিদ্ধান্তের বিবদ্ধ কোন ঘৃদ্তি ও কোন প্রমাণঠ উপস্থিত হয় নাই। প্রত্যুত, 
এই বসাকাঁনথ মকল কথাতেই উহ অপ্রম।ণ কবিযা আসিতেছে * 

|... বা থে। বোদ্ধরিগকে নৃশংসভাবে নিএহ কবেশ, তাহীর ভূবি ভূবি প্রমাণ ও বিস্তর সি শবশন গাপ্ত হও যায়। কাশী সমীগঞ্ত সনথ বোদ্ধ-স্রদাধেব একটি প্রধান স্থান 
271 খুবি বন্মান থাকিতেই মর্নাথেব বিহার এস্তত হয। তথায় বৌদ্ধদের আনেক দেবালয় 
ও প্1প,তম্তি এবং একটি অতুযুতকৃষ্গ ।বদালয ছিল। এ মন।থ একেধারে নষ্ট হইয়। গিয়াছে । 
উপ চাবি দিকে এবপ প্রভৃত ভক্ম-বাশি বিদ্যমান আছে বে, দেখিয়া বোধ হয়, বৌদ্ধ-দ্বেষী 
িশ্গদ।য়ের। সমুদায় তক্মীভূত করিয়াছে 11 
সি 
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২২৪ ভারতবধীয় উপীসক-সম্প্রদায় । 

শহ্ববাচার্য্য বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষী ছিলেন এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত 

আছে। তিনি নেপালবাসী বৌদ্ধগণের বিস্তর গ্রন্থ নষ্ট করিয়৷ ফেলেন এব! 
বৌদ্ধেরাও তাহার প্রতি বিরূপ হুইয়! যৎপরোনাস্তি ক্রোধ ও দ্বণ! প্রকাশ কিয়া 

থাকে *। শঙ্কর-শিষ্য আনন্দগিরি বৌদ্ধদের সহিত তাহার বিচার-প্রস্তাব বর্ণন 

করিয়াছেন 1। বৌদ্ধের এখানে প্রাদুভূতি ঝা সচরাচর বিদ্যমান ন| থাকিলে, 
এরূপ প্রতিবাদিত! ও বিদ্বেষ প্রকাশ সম্ভব 5য় না। তাহারা ভারতবর্ষে খ্ীষ্টাবের 

দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। অতএব সে সময়ের পুর্বব ভিন্ন উত্তরকালে 

শঙ্করাচাধ্যের জীবিত থাকা কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। 

মাধণাচাধ্যের ভাত! মায়নাচাধ্য দক্ষিণাপথের সঙ্গম নামক নৃপতিবিশেষের 

মন্ত্রী ছিলেন। সাঞ্জনাচার্ধ্য ধাতুরৃত্তি নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, 

তাহাতে এহরূপ বার্ণত আছে যে, 

বুনিদ্ুতন-হুজিন্-দম্থিনঘঘুকাঘীক্ৰহন্ন্দহাজন্তনবন্তলবাজমস্তা_ 
মন্লিকা লাঘব ব্ঘ লাঘনবল্লীহ্ক্ষ ঘালান্বাঘত্ঘ নিবন্বিনা 

লাম্রনীয়া ঘানুন্ন্ি: | 

লগতসিং, কনিংহেম, কিটো, টনপ্ ও হল.এ স্থান খনন ও অনুমন্ধান কবিষা! প্রতাঙ্গ দেখিয়া 
ছেন) অস্থি, লৌহ, অদ্দীদব লৌহরা শি, পিত্তলপিও, কাঠ, প্রন্তব, প্রস্তুত রুটি, দগ্ধ শস্ত ও অসি 
অন্ন একত্র রাণীকৃত রহিয়াছে । মনুধ্য, দেবালয় ও দেব-প্রতিমুর্তি যে একত্র ধ্বংস কর] হয, এ 
সমুদয় তাঁহারই নিদখন। দক্ষিণাপৃথে কুমারিল ভট বৌদ্ধদিগকে অত্যন্ত াড়ন ও দর্ববতোগবে 
পরাভব করিয়| স্বদেশ হইতে বহিতূ'ত করিষা দেন। মাধবাচাধ্য লিখিয়াছেন, কুমারিনের গহায 
ভূত স্বধন্ব! রাজ| বোদ্ধ-সপ্প্রদায় নংহার উদ্দেশে এই আদেশ দেন যে, 

সাধীলীহানুঘাৰাহ লীন্বাণা ভন্্নাল্রন্ধ: | 

নগ্লি যু: ঘ ত্বনন্বী লবাালিননল্গআালুন: ॥ 

বাজ। শ্বকীয় কণ্মুচারিগণকে আদেশ করিলেন, এক দিকে সেতুবন্ধ রাঁমেখর, অপব দিকে 

হিমালয় পর্বত, ইহার মধ্যে আবাল-বুদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে মংহার কর। যাহা ধ 

করে না, তাহাপিগকে বধ কব। 
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সপ স্ক সা 

সেই সঙ্গম রাজার পুক্ বুৰ্ধ ও হরিহর বিজয় নগর পত্তন করেন। মাঁধবা- 

চারা স্ব প্রণীত গ্রন্থ সমুদ্ায়ে এই সঙ্গম রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৯০ 

ৃষ্টাৰে চিত্র ছূর্গে তিন খানি গিস্লপত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় * তাহাতে দেবনাগর 

অক্ষরে সঙ্গম রাজা ও তাহার পুত্র হরিহর, বুক গ্রভৃতির নাম ও রান্ত্ব-কাল 

লিখিত আছে। 

শ্ল্লুহ্ষন জন আলান্ লুমী যুক্যব্থীহ্ষ! | 
স্সমাক্বতৃহিনাবত্র: বত্তুলী লাল লুঘনি; ॥ 

স্সাজন্ স্বিন্বৰ; জল্সী ব্ক্ধবাধী অন্তীদনি: | 
লাহতীবুনসস্ত্রনি জ্লাহাহ্বব্স সন: ॥ 

বহার বংশে পাপ-বজ্ভিত এবং উৎকৃ্ট-গুণ-থুক্ত শীমান চন রাজা উৎপন্ন 

হন; তাহার পাচ পুল; হরহর, কম্প, বুক্ধরায়, মারপ এবং মুগ 

হরিহর রাজা কিছু ভূমি-দান করেন। প্র পিত্তলপত্রে তাহার বিবরণ ও 

সময়নিরূপণ আছে। নে সময় এই, 

সলিজুনক্িলন্ছ নত নধ্িন আাননক্বব। 
লাঘলাৰ হ্যজনন্ দ্রীষ্লাহ্যা নল্লানিঘী | 
নল দিন্তইনক্য মানুনাহযা ঘন ॥ 

১৩১৭ শকে, (অর্থাৎ ১৩৯৫ খুষ্টাব্ে ) ধাতবর্ষে, মাঘ মাসে, শুরুপক্ষে, 

পৌর্শমাসী ঠিখিতে, পিতৃদৈবত্য অর্থাৎ মঘানক্ষত্রে, রবিবারে 11 

বেপিগোশ পর্ধতের একখানি প্রস্তরে থোদত আছে, ১২৯০ শকে বুক 

গাঞ্জা জৈন এবং বৈঝবদিগের বিবাদ-ভগ্ন পুর্বক পরস্পর সন্ধিস্থাপন করিয়া 

দন $। অতএব যখন হরিহর রাজা ১৩১৭ শকে রাজসিংহাপনে অধিরূঢ 

থাকেন এবং বুক বাজ! ১২৯* শকে বর্তমান ছিলেন, তখন তীয় পিতা! সঙ্গম 

ধার মন্ত্রী সায়নাচার্যের ভ্রাতা মাঁধবাচাধ্য শকাঁবের এয়োদশ ও থৃষ্টাকের 

১$দশ শতাববীর মধ্যভাগে পীবিত ছিলেন বলিতে পারা যায় । সেই মাঁধবাচাধ্য 
শপ আপাত 

+::/$5120110 [২০5০:101103) 1,07001) 1800, ৮01, 150. 1), 40, 

+.458110 1২০507101)05 1.011007, 1890. ৮01, 14, 00, 477-421, 

7. 4519010 16569101185১ [,01001010, 1809) ৮০], 14৬.) 1১,279, 
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নিজ-কৃত শঙ্করদিগ্থিজয় গ্রন্থের উপক্রমে লিখিয়! যাঁন,“দান্বীনমত্বলয বাৰ'ঘাক্সন 

বুল ।” প্রাচীন শঙ্করজয় গ্রন্থের সার-সংগ্রহ হইল। এবং “ছনী$দি নন্য্ 

নিলি: ঘুহাহ্ী:।” অন্ত অস্ত প্রাচীন কবি শঙ্করাচার্য্ের বর্ণনা করিয়া্টেন। 

ন্যন সংখ্যা তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বকার লোক না হইলে প্রাচীন বলিয় 

উল্লিখিত হইতে পারে না । অতএব শক্করাচাধ্যের চরিত-রচয়িত! প্ডিতগণ 

যত্রি এইরূপ প্রাচীন হইলেন, তাহা হইলে, তাঁভাকে ৮৯ শত বৎসর অপেক্ষায় 

অপ্রাচীন বলিয়া কোনমতে স্বাকার করিতে পারা যায় না: যে রামানুজ 

আচাধ্য শঙ্করাচার্যোর অঙ্গৈতবাদের গতিথার করিয়! বিশিষ্টাদ্বৈত মত সংস্থাপন 

পূর্বক শ্বনাম-গ্রসিদ্ধ বৈষণব-সম্প্রায় প্রবর্তিত করিয়া যান, তিনি থ্রীষ্টাবের 

দ্বাদশ শতাব্দীতে * গ্রাদুভূতি হন। এ প্রমাণে ও শঙ্করাচাধ্য গ্রষ্টা্ধের একাদশ 
শতাদীর লোক অপেক্ষা অপ্রাচীন হইতে পারেন না। তাঁহার সমকালবর্তী 

আনন্দ গিরি শঙ্করবিয়ে ভট্টের অর্থাৎ কুমারিল ভট্টের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া- 

ছেন। 

কত্বাব্ন্তহান্ লাক্ব্যা; লাক্স দহলযক্লিহলুন্ব: ব্ালিন্ 

মনতান্বাহ্বা্সীল্রিজন্হ; জব্বিতৃহ্বহ ঘাল্মলাবন্স তৃভমনাননিনিনী 

নীঘ্বান্ জঁনানববক্ালান হাজবুত্াহনন্মনিত্যাসত্বহুলিলিল্ত 
নিসা ীদাছ্ি ঘহস্যনিস্তিক্না নস্ম্ব তলুত্বপ্ লিদ্বিঘা ত- 

বললনিবৃষ্জিন বন তৃভননজ অমান্বহন্ লিলতী নন্ান বুনি। 
শঙ্কর বিজয়। ৫৫ গ্রকরণ। 

ব্াঙ্মণগণ রুদ্ধ নামক নগর-বিশে হইতে আগমন করিয়া! পরম গুরু শঙ্কর 

চার্যকে বলিলেন, ভট্টাচাধ্য নামে কোন ব্রাঙ্ষণ উত্তর অঞ্চল হইতে সমাগও 

হইয়। অকুতোভয় উপস্থিত রহিয়াছেন। হান নৃপিশেষের আদেশ করণে 

অনেক রূপ বিষ্ঠা-প্রসঙ্গ দ্বারা ঢষ্ট-মতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্র্ধায়ী অসংখা 

ব্যক্তিকে পরাজয় করেন এ৭ং পরশু প্রহার ছারা তাহাদের মন্তক সমুদয় ছেদন 

ও উদখল সমূহে নিক্ষেপণ পূর্ববক চুণীরুত কারা দুষ্টমত বিনাশ করেন। 

উল্লিখিত শক্করবিজয় গ্রন্থে এ রাঙ্ষণের নাম কেবল ভট্ট বলিয়া লাখত 

এ এপ্স 

* প্রধম ভাগ, রামানুজ-সম্গরদায়। ৬ পৃষ্ঠা! 
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মাছে; কুমীরিলের নাম স্পষ্ট নাই, কিন্তু ভ্ট-উপাধি-ৰিশিষ্ট যাবতীয় পঙ্ডিতের 

মধ্যে কুমারিলই বিষম বৌদ্ধ দ্বেষী ও নৃশংস ভাবে বৌদ্ধদের গীড়নকারী ছিলেন 

ইহা গ্রসিদ্ধই আছে। তিনি খৃষ্টাব্বের সপ্তম শতাব্দীতে গ্রাছ্ভূতি হন। শঙ্বরের 

সমকালবন্তী আনন্দগিরি যখন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, তখন শঙ্করকে কুমা- 

রিলের উত্তর-কাঁলীন লোক বলিয়! জন্মান করিতে হয়। কিন্তু আনন্দগিরি & 
উত্তয়কে পরম্পর সমকালবন্তী বলিয়া বর্ণন করেন। ভারতব্ষীয় পণ্ডিতের! 
শস্করের সহিত ভট্টের কেন? কল্পনা বলে ব্যাসদেবের ও সাক্ষাৎকার ও'বাধ্য- 

বাধকতা স্ঘটন করাইয়| দেন * | সেটি স্বতন্ত্র কথা, বিচার-সহ নয় । শঙ্কর- 

চার্ধ্য যেরূপ ধর্মবিগ্রৰ উপস্থিত করেন, তাহা গ্রসিদ্ধই আছে। চীনদেশীয় তীর্থ, 
বারী হিউএন্ থ সপ গ্রীষটাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে অনেক বৎসর 

অবস্থিতি করিয়। সর্ধস্থান পরিভ্রমণ পূর্বক ভারতব্ষীয় জ্ঞান, ধর্ম ও অন্ত অন্য 

নান! বিষয়ের যেরূপ সবিশেষ বর্ণন করেন, তাহাতে এ সময়ে বা তাহার কিছু 

পূর্বে বদি হিন্দু সমাজে তা ধর্ম-বিগ্রব সংঘটিত বা আন্দোলিত হইত, তাহ! 

£ইলে তাহার ভ্রমণবিবরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ না থাক| কোনরূপেই সঙ্গত নয়। 

খুন এ ভ্রমণ বিবরণে সেরূপ ধর্মান্দোলনের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, তখন এ 
ম্ময়েব উত্তরকালে কোন সময়ে শঙ্করাচার্য্ের প্রাছুর্ভাব হওয়া সর্বতোভাবে 

দস্ঠব। অত«ণ তিনি এক দিকে খৃষ্টাব্দে সপ্তম শতাব্দী ও অপর দিকে 

উহ্বাৰ একাদশ শতাব্দী এই উভয় কালের মধ্যস্থলে কোন সময়ে 

বিদ্যমান ছিলেন এইটিই গতীয়মান হইয়! উঠিল। 

ণঙ্করাচাযোর ॥জন্মভূমি মলয়বব পেণীয় লোকের এইরূপ বিশ্বাস আঁছে 

যে, তিনি সহআীধিক বৎসর পূর্বে স্থপ্রসিদ্ধ মত প্রচার করেন + এবং 
তেশগ ভাষায় বিরচিত কেরল-উৎ্পত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
মণয়বর দেশের শাসনকর্তা শিওরাম যে সময়ে কুষ্খরাওকে পরাজয় 

করেন, সে সময়ে শঙ্গরাচার্ধ্য বিদ্যমান ছিলেন। এই ব্যাপারটি নৃানা- 
দিক সহমত বংসর পূর্বে সংঘাটত হয়। এ প্রমাণানুসারেও। শহকরা চার্্য 

* শঙ্কববিজয়) ৫২ প্রকরণ । 

1 13900170105 [95010 ৬০]. []., 0" 424. 
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নৃনাধিক সহত্র বদরের পূর্বের লোক হইয়৷ পড়েন। রামমোহন রায় 
শহ্বরাচার্যের শিষ্য-পরম্পরার সংখ্যা গণনা! করিয়া বিবেচন। করেন, 

তিনি এ রূপ সময়েই প্রীছ্ভূতি হন। 

কর্ণেল, মেকেন্জি ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ড হইতে যে সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ 

করেন, তাহার মধ্যে একখানি গ্রন্থে কেরল-উৎপত্তির অনুবাদ আছে। 
তাহাতে লিখিত আছে, শঙ্করাচাধ্য ম্লয়বর রাজ্যের অধিপতি চেরুমন্ ৪ 

পেরুমল নামক নৃপতির সময়ে বর্মান ছিলেন! খুষ্টিয়ধ্খ সম্প্রদায়ে সেই 

রাজার অনুরাগ থাকাতে, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের তাহার সংক্রান্ত অনেকানেক 

বিবরণ লিপিবদ্ধ রাধিয়াছেন। একটি গ্রন্থকার * লেখেন, তিনি মলয়বরেব 

অন্তর্গত, কলিকোছু (08]104) নগর পত্তন করেন। কেহ 1 বলেন, ৯০৭ 

ও অপর কেহ 1 বলেন, ৮২৫ খুষ্টাব্বে এ নগর নির্মিত হয়। অতএব অপরাপর 

যুক্তি ক্রমে শস্করাচার্য্ের বে সময়ে বিদ্বামান থাক! বিবেচনা-সিদ্ধ বোধ হয়। & 
শেষোক্ত সময়ের সহিত তাহার সম্পূর্ণ এক্য দেখা যাইতেছে । এ 

শক্ষরদিখ্বিজয়ে লিখিত আছে, তিনি কাশ্শীর দেশে গমন পুর্বক বিপক্ষ 
দিগকে জয় করিয়া সরন্বতীপীঠে অবশ্থিতি করেন । বাজতরঙগিণীতেও উার 

অনুরূপ একটি বৃত্তান্ত প্রাপ্ধ হওয়া! যাঁয়। ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষ-কাঁলে 

কতকগুলি তীর্ঘযাত্রী কাশ্মারস্থ সরম্বতীপীঠ-সন্দর্শনার্থ আগমন করে এবং তদু- 

পলক্ষে ধন্ম-সম্বন্ধীয় কোন কাবণ বশতঃ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় । 

বীভীঘজীনিলালালীন্ অক্বমন্তৃম্মন নভা। 
অন্তু্ধ লীনিন ঘীৰা; দবীন্বব্ৰ দমী: লী ॥ 
নাহভানুক্া'ননিজাল্ জাজজীহান্ বদ্ধ ন। 
মচ্যক্সতনানঘগ ঘন্ছনা: ঘলনন্তনন্ ॥ 

রাজতরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ | ৩২৪ ও ৩২৫ শ্রোক। 

ললিতাদিত্যের সময়ে গৌড়-দেশীয় ব্যক্তিগণের অত্যুতূত কার্ধা সংঘটিত হয়। 
শশী সিস্পী 
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৮1155171060, 



উপক্রমণিকা। ২২৯ 

সেই পণ্ডিতগণ অপ্রত্যক্ষ দেবতার জন্ত প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহারা সরম্বতী- 

সনর্শন উদ্দেশে কাশ্মীর প্রবেশ পুন্নক একত্র হইয়া তন্মধ্যস্থিত দেবাঁলয় পরি- 

বে্টন করেন। 

কাশ্মীর দেশ, তন্মধ্য-স্থিত সরশ্বতীপাঠ, উভয় পক্ষের অবলম্বিত ধর্ম-মতের 
অনৈক্য এই বিবার্দের কারণ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে রাজতরঃ্ণী এবং শঙ্কর- 

দিথিজয় উভয় গ্রন্থে সম্পূর্ণ এক্য দেখা যাইতেছে । অতএব শঙ্করাচার্ধ্য ও তদীয় 
নমভিব্যাহারী শিষা-সম্প্রদায় এই বিবাদের একপক্ষ থাকা নিতান্ত সম্ভব । রাজ- 

তরঙ্গিণীতে সেই সকল ব্যক্তি গৌড়েপজীবী বপিয়া 'উল্লিখিত হইয়াছে এই 
একটু বিশেষ দেখা যাইতেছে । হয়, পঙ্কর[চাের সহিত অনেক গৌড়দেশস্থ 

শিবা ছিল, ন! হয়, অন্য কারণ বশতঃ তাহাদের জাতীয় নাম পরিবর্তিত হুইয়। 
্রন্থকর্তার শ্রুতিগোচর হইয়াছিপ। রাজতরঙ্গিণীর মতে, ললিতা দিত্য খুষ্টাব্দের 
অষ্টম শতাব্দীর মধাভাগ * পর্যন্ত রাজত্ব করেন । স্তরাঁং তদনুসারে শঙ্কর চার্যয 
দেই সময় বিদ্/মান ছিলেন বলিতে হয়। অন্যান্ত প্রমাণেও তাহাকে যে সময়ের 
লোক বিয়! প্রতীতি জন্মে, উল্লিখিত ব্যাপারের সংঘটন-কালের সহিত তাহার 
অধিক অন্তর দেখা যাঁয় না। যাহা কিছু অন্তর, তাহা ভাবতব্ষীয় পূর্বতন গ্রন্থ- 
কাএদিগের বিরচিত ইতিহাস-পুস্তকের পক্ষে কিছু মাত্র অসম্ভব নয়। 

মলয়বর দেশে আচাধ্যবাগভেদ্য। নামে একটি শক প্রচলিত আছে। এ শক 
শদ্ধরাচাধ্য হইতে প্রতিঠিত হয় । তিনি ঁ দেশে অভিনব গ্রকার আচার ব্যবহার 
প্রণালী সংস্থাপন করেন বলিয়া এ শক প্রবর্তিত হয এইরূপ থ্যাতি আছে। 
এদণে | এ শকেব নৃানাপিক সাঁড়ে দশ শত বৎসর অতীত হইয়াছে | ইহা 
হইলে তিনি খ্রীষ্টাব্দে নবম শতান্দীব প্রথম ভাগে প্রাদুভূতি হন এইটিই প্রতি- 
গন্ধ ইইয়া উঠে। এই সিদ্ধান্তটি পূর্বোক্ত অপরাপর সমুদয় যুক্তিরই অনুমোদিত। 

শঙ্কথাচারধ্য ্রীষ্টান্ের নবম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট নিয়ম-ক্রমে শৈব-ধর্ম 
প্রচার করেন এবং রামান্ুাচার্ধ্য উহার দ্বাদশ শতাব্দীতে রীতি-বিশেষ অনুসারে 
বৈষবধন্ প্রচলিত করিয়া যান। অতএব তা্শ অভিনব ধর্ম, 'প্রণালীর উদ্দীপন- 

৭১৫ থষ্টান্বের প্রথম মাঁস হইতে ৭৫১ ষ্টাবের অষ্টম মাদ পথ্যস্ত | 
1১700 0২০50810709, ৬০1, ১৬,১09, 91. 

1. ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে । 



২৩০ ভারতব্ষীয় উপাসক-সন্প্রদায়। 

কারী বর্তমান পুরাণ গুলি এ এ সময়ের পরে রচিত ও দঙ্কলিত হওয়াই 

সব্বমতোভাবে সম্ভব। ইতিপুব্দে এ সমস্ত পুরাণ রচনার সময় যেক্ধপ বিবেচিত 

ও নিদ্ধারিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই আভিপ্রায়ের সুন্দর সঙ্গতি দেখ! 

যাইতেছে। 

প্রচলিত পুবাণগুলি এরূপ অপ্রাচীন হইলেও, তদীয় রচয়িতার| 

সর্বসাধারণের চির-প্রসিদ্ধ বাস্তবিক আভিপ্রায় অতিক্রম করিয়। সেই 

সমস্ত শ্বরচিত গ্রন্থের মহিমা-বদ্ধন টেষ্টার পরাকাঠা গ্রদশন করিয়াছেন। 

কেহ কহেন, পুরাণ স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ । কেহ কেহ বলেন) উহা বেদের 

অপেক্ষাও গ্রাচীন; অগ্রে পুরাণ, পশ্চাৎ বেদ প্রণপ্তিত হয়। কেহ ঝা নির্ভয়ে 

ও নিলজ্জভাবে বলিয়া যান, তীহার ধিরচিত গ্রন্থথানিতে বেদের দো 

সমুদায় সংশোধন করিয়াছে। 

স্ববান্থ বললমাব্ভাব্যা দগ্রন্ম লকম্যা আনল্। 
পন্মপুরাণ । 

ব্রহ্মা সর্বাগ্রে পুরাণ-শান্ত্র ব্যক্ত করেন। 

সঘল' অভয্যান্বানা দ্ববানা লক্ষ মনল । 
ক্সনন্লহ' নত নক কী বতাহ্নহ্স নিলিংজ্ুলা: ॥ 

বায়ুপুরাণ। ১। ৫৬ । 

ব্রহ্ম! সর্ধ প্রথমে পুরাণ-শান্্ প্রকাশ করেন। পরে বেদ পমুদা 

তাহার মুখ হইতে বিনির্গত হয়। 

সবযাধ ঘলগ্ঘাব্বান্যা দঘল' ক্স আলল্। 

লিন জচ্হলন' ঘুব্য' মনজীতিদনিহহল্ ॥ 

স্সলন্নহ' নব নী কী ন্রহাক্নঙ্ম নিলি:ভ্তুনা: | 

লীলাঘা ন্মাঘনিহা ল দলাজ্ান্তজর্মঘুলা ॥ 
মংস্তপুরাণ। ৩। ৩ ও ৪। 

বর্ম! সমুদায় শাস্ত্রের মধ্যে গ্রথমে শতকোটী শ্লোক-বিশিষ্ট, নিত্য, পবিত্র 
ও শব্ময় পুরাণ-শান্ত্র প্রকটন করেন । পরে সমস্ত বেদ; মীমাংসা ও অষ্ট" 

- সা হান ্মক্কল আও দত নিত তয়। 



উপক্রমণিক]। ২৩১ 

মতন অহনযা দৃভভ' সান জমমীছ্ঘিনন্। 
ঝাহলুরন স্ববাধঘ লক্মবনন্নবুন্নলল্ | 
ঘুাব্মীদাদ্বহাব্ছালা নভালা ফলললক্পনলল্ ॥ 

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। ১।৪৮। 

ভগবন্! আপনি যাহ! [জিজ্ঞাসা করিয়।ছেন ও বাহা ইচ্ছা করেন, আমি 

সেই সকল পুরাণের সার-স্থরূপ সব্বোত্তম ব্রঙ্গবৈবর্তপূরাণ অবগণ্ত আছি। 

তাছাঠে পুরাণ উপপুরাণ ও বেদ সমুদাসের ভ্রম ভগ্ভন করিয়াছে । 

যিনি বেদ-বেদীস্তের অভ্রান্ততাবাদা হিন্দ-মগ্তণার অন্তত হইয়াও অকু- 

তোঁভয়ে ও অগ্লান ব্দনে এরপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার 

অপাব সাহস। 

পুরাণের বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইল, সমজ্জ পধ্যালোচন! করিয়া 

দেখিলে, বেদব্যাসকে প্রচলিত পুরাণ সমুদায়ের রচয়িতা বলিয়। কোন 

মাত বিশ্বাস কৰা যায় না; প্রত্যুত, স্বধধ়্ান্রঞ্ত পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্ব স্ব 

মতানুবায়ী দর্ম-প্রণালী-প্রচলন উদ্দেশে তাহার নামে সেই সমস্ত প্রচার 

কব হইয়াছে এইটিহ গরতীয়মান হইয়া উঠে। আর এক রূপ প্রমাণেও 

ছাঁচাই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে পরম্পর এরূপ বিরুদ্ধ 

মত, ঘোরতর নিন্দাবাদ ও বিষময় খিদ্বেষভাব প্রকাশিত রহিয়াছে যে, সে 

সমুদায় এক মতাবণধ্ী এক ব্াক্ত কতৃক বিরচিত হওয়া কোন রূপেই সম্ভব 

নয়। শিপ-গ্রধান সমুদায় পুবাণের গতি পদ্দপুরাণপ্রণেতার অভিসম্পাত" 

এস ইতিপুর্ধেই উপস্থিত হইয়াছে। পশ্চাৎ উল্ধিখিত বিষয়ের আর ছুই 
চারটি উদাহরণ গ্রদশন করা যাইতেছে ; দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে। 

নাল্লান্ম: দুজধ্রহন্ ব দানব্তী লনিষ্মনি। 
রনব্সান্নু ইনালা লিনান্ঞ' ব্িন' মন্ ॥ 

বন্ধন স্থি শীংস্বানি নানব্ধী স্নানতৃৰ:। 
লিলাব্স' সন্ত্বাহীনা ঘ নাহ্ভাববী মনন্ গ্রনম্॥ 

নক্মজীহীবন্লাক্ি দন্যন লহজাবিনলা ॥ 



২৩২ ভাঁরতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বি ভিন্ন অন্য দেবতার উপাঁপন। করে, মনে 

পাষণ্ড হইবে। বিষ্ণু ভিন্ন অন্তের নির্খীল্য গহিত। যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার 

মারও শিবাদির প্রসাদ-সামগ্রী ভোজন করে, সে নিশ্চিত চণ্ডাল। দে 

নরকাগ্িতে কোটিসহত্র কল্প দগ্ধ হয়। 

বহন মাষ্ন্যহ্ৰ ঈন্বাইলবিলানিল: | 

আানহ্য ম্যনীনাহি স্ব্ক্সাল' হিজল ॥ 

যত নিল" ঈীত্মান্দাহীলানন্য হ্যা: ॥ 

ন জাহ্যা দালা ঞ্সহ্ননাঁ লুন্সললিভ্যনল্। 
পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড । ১৪০ অধ্যায়। 

সৌর, গাঁণপতা, শান্ত, শৈখাদির হস্তে বৈষাবে অন্নজল গ্রহণ করিবে না। 

বিষু-ভক্কে শৈব শাক্তাদির সংসগ করিবে না ও তাহাদিগের নিকট গ্রাথনাও 

করিবে ন|। তাঁহাদিগের দ্রবা পুরীষ-তুগয | 

জ্াল' লীলহ্্পহ্বম' স্বাল' অন্রাহিজ্দীনিনি: | 

নমাঁ নিল্যনি ন্থির্দ সই লিন্হন্ি দিলান্িলল্ ॥ 
কুম্মপুরাণ। ২ অধ্যায়। 

ধহাবা শিব-নিন্দ। করেন, তাহাদিগের ধ্যান, হোম) তপ, জান ও যন্জাি 

[বিধি সমুদায় পীর নষ্ট হয়। 

নঘান্মইননামলিলাল্লাম্ত্ৰ নিনানিলা । 

নিকুহলনিনিসান্থ ববাব্ভান্বল' দথক্ভুলি। 

নব্য বক্মাথ্যি ল্যন্নি দিনহ' লহ্ব্দ' লন ॥ 

পন্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড । ১০৩ অধ্যা॥়। 

বিষণ ভিন্ন অগ্ত দেবতাকে ভক্তি করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গহিত। তা 

করিলে, দুবুদ্ধি ব্রাঙ্ষণ চণ্ডান হয়, তাহার সমুদায় নষ্ট হইয়া যায় ও তাহার 

পিতা নরকে গমন কবে। 

মবানন্যা; জানিজ্জাযা লাগান ঘল অব্ঘী। 

নানাইন্নমত্রীন' লন্ব লানল' নিন; ॥ 



উপক্রমণিকা। ২৩৩ 

নী জিন্ যাজসানী দুলা ইত্যমানিন: । 
ক্ল্মক্লানন্ন লাল জক্নঘিজ্মন্লি লালনা: । 

স্কনা পরাণ। 

যেগ্রন্থেতে অনেকানেক অসুর-বধের সহিত ভগবতী কাঁলিকার মাহাত্ময- 

বর্ন আছে, পণ্ডিতের তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানেন। কলিষুগে 

বৈষবাভিমানী ধর্ত ছ্ররাত্ম। লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্য-যুক্ত গ্রস্থকে 
ভাগবত ন1 বলিয়া! অগ্ঠ ভাগবত কল্পনা করিবে। 

ব$ল্মহ্ন' নহল্রল নহ্দ্যন্লাললীিনা; | 
লাহামব্যা্বন্বন্্য ন ন' মাসব্ভিলব্বঘা | 

ক্তানল্ান্মলান্বজ্জাতিনাল্াকিঘাহিম্থ: | 
জনিন্বা ্মনিমান্তাহ্বী ন ঢামব্িল; দিহী। 

পন্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ৪২ অধ্যায়। 

যে নকল অজ্ঞানী ব্যক্তি বিষু ভিন্ন অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ ও জগৎ-পুজ্য 
বিয়া ব্যক্ত করে এবং রুদ্রাক্ষ, ইঞ্জ্াক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফাটিকাক্ষ, জট1, তশ্মাদি 

ধারণ করে, তাহারা নিশ্চিত পাষণ্ড । 

তন্ধকারেরাও এই ধর্ম (বা অধর্শ)-যুদ্ধে শৈবও শান্ত পক্ষ অবলগ্বন 

গবয়া বচন-বাণ নিক্ষেপ করিতে ক্রটি করেন নাই। 

মী্রীন্দাদিননিহ্নীব্লিমরিনবাঘল; | 

জানীপহ্দ্মাইীল ঘী$মন্তল্লীজদাকন্ধ; ॥ 
নিব্বাণতন্তর। 

কালিকার স্বুতি-ভপ্তি পরায়ণ গৌঁলোকাধিপতি শ্রীরুষ্ণ, কালী পরপ্রমাদে 

প্রোকের পালনকর্ত। হন। 

নহানিলিন্হিনা অক্মান্ নিথ্যুনা ব্ত্বকদিব্যা। 
সথবনীল ন বল্পৌয়ান্ ল ব্মুইীল্ নববীতবন্ 

ন ব্ম্ীন্ নৃববঘীদল ঘাবন্বানত্্ লান্। 
কুলাবতীততন্ত্র। 

৮ 



২৩৪ ভারতবষায় ভপাপক-পত্তাপায় । 

বিষু বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়। বেদের নিনা। করিয়াছেন, অত এৰ হরিনাম গ্রহণ 

করিবে না) তুলসী-পত্র স্পর্শ করিবে না ও শ/লগ্রামশিল! পুজা! করিবে ন|। 

যিনি উল্লিখিতক্ষপ পরস্পর-বিরুদ্ধ পুরাণ-চন ও বিদ্বেষ-হচক অভিপ্রায় 

এক লেখনীর মুখ হইতে বিনিরগত বলিয়া গ্রত্যয় যান) এমন অবাস্তব বিষয় 

কিছুই নাই যে, তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে না পারেন । 

সামবিধান ত্রাঙ্গণে ও তৈত্তিরীর আরণাকে বাসের নাম সুম্পষ্ট লিখিত 

আছে এবং পরাশর.পুজ বলিয়াও তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে *। 

বেদশীন্ের মধ্যে সেই ছুই গ্রন্থ সমধিক প্রাচীন না হউক, সেই উভয়ের 

প্রমাণানুদারে বোধ হয়, ব্যাস তদীর রচয়িতাদের বনু পুব্বের লোক। ইহ! 

হইলে, তার সময়ের ভাষায় ও অধুনাতন গ্রচিত্ত পুরাণের মংস্কৃতে বিস্তর 

বিভিন্নতা মানিতে হয়। বেদান্তর্গত ব্রা্ষণ-বিশেষ-প্রণয়নের সমধিক 

ূর্বকানীন মুনি-বিশেষ প্রচলিত পুরাণ, উপপুরা ও পৌরাণিক ধর্ম গরচার 

করেন, হিন্দু ধর্ের ইতিবৃত্ব-পটু বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতে এটি একটি অমস্তব, 

অসঙ্গত ও অলীক বাক্য। 

পুরাণ ও উপপুরাণ ফেবল মনঃ-কলিত অভিনব ব্ষিয়েই পরিপূর্ণ এমন 

নয়। এ সমুদায় এবং তাদৃশ পুনরুদদীপ্ত ধন্্ প্রণালীর অনুযায়ী অন্য অন্য 

গ্রন্থ-রচয়িতার! পূর্বতন খাঁষ, মুনি, রাঁজগণাদ সংক্রান্ত প্রাচীন বিষয় সমুদায় 

সঙ্কলন পূর্বক নিজ নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং শৈব-বৈষ্বাদি নুতন 

নৃতন উপা্ক-সন্প্রদায় সংক্রান্ত বহুবিধ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া 

তাহার্দের নানারূপ অভিনব বেশ সম্পাদন করিয়া গ্িয়াছেন। 

ক্ষ, বিষুর, শিব এই ভিমুত্তির উপাসন| প্রচার ও বিশেষতঃ শিব, বিষ 

ও তীয় শক্তিগণের মহিমা-কীর্তন ও আরাবনা-প্রচলন করাই সমস্ত পুরাণ 

* লাঁনবিধ।ন ব্রাঙ্গণের তৃতীয় প্রপাঠকে এককপ শিষ্য-প্রণালীর মণ্যে গরাশর পুজ ব্যামের 

নাম বিনিবেশিত আছে। 
বায সালাসনদী নিপিজ,লিন' সলাদনিন্ স্ক্মলগ্র দীবান) -ন্দ্জ্বনিনলাবভায় 

লাহ্হীনি্লজ্ধীলাঘ বিদক্ধীলীভ্ঘালাম সাাগায্যা্ আ্যান:-দাহাজত্বীজিলিলন নিলি: 

দীদ্মিন্ত্াম ঘীগ্দিব্ভা: সাহাঞসনালাম দাবাজত্ামলীনাহ্বাঘলাম নারহ্ারনন্বাঞ্তি- 

জা্মামলিলযান্লাব্তিম্গাত্ভাসলিলী অন্য" | 
৩ প্রপাঠক। ৯ খণ্ড । 



উপক্রমণিকা ৷ ২৩৫ 

ও উপপুরাণের প্রধান উদ্দেশ্ত। মহাভারত ও পুরাণ কর্তাদের নিজ নিজ 

মভ-গ্রতাব্-গ্রচার ও সম্প্রদায়-ব্ধন-গাধন উদ্দেশে পুরাঁণ-বিশেষে ও উপাখ্যান, 

বিশেষে দ্েবতা-বিশেষের সমধিক মাহাআ্য্ু কীর্িত হইয়াছে। এই ছেতু, শ্মমা বস্তা 

৪ পৌর্ণমাসী পরস্পর যেরূপ বিপরীত পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সেইরূপ পরম্পর- 

বিরুদ্ধ মত সমুদায় প্রবর্তিত হইয়াছে । শৈব গ্রন্থকার মহাদেবকে ব্রহ্মা ও 

বিষ্ুব আটা, বৈষব গ্রন্থকার বিষুকে ব্রহ্জা ও মহাদেবের সথজন'কর্তা এবং 
শাক্ত গ্রন্থকার ভগবভীকে বক্ষ, বিষ) শিৰ তিনেরই উৎপাদন কর্তী বলিয়। 

ব্ণন করিয়াছেন। লিঙ্গপুরাণের মতে, শিব বঙ্গা ও বিষুর জন্মদাতা 

আন্জীনাল লক্লাহুন: দীনী5দ্ত' ভৃহলন্নলী। 
সঙ্যন' লা লক্ভাহুন' লঘ" অত নিঝুজ্বনন্ ॥ 

মুনা দল্নী মানাম্াঁ লল দুল" জল্লানন্বী 
ক্সম্ব ল ভি নাহ লল্া জীকদিনামন্্: ॥ 

নান দাহ লি নিষ্য নিক্বাল্সা উ্তীন: | 
লিঙ্গপুরাণ। ১৭ ১--৩॥ 

পরে মহাদেব বলিলেন, সুরে রঙ্গ ও বিষণ)! আমি (নারার়ণেকর 

সবে) সন্থষ্ট হইয়াছি। আমি মহাদেব) আমাকে নির্ভয়ে দর্শন কর। 

পুর্বকালে, তোমরা ছুই মহাবল (পুরুষ) আমার শরীর হইতে উৎপন্ন 

হইযাছ। «ই লোক-পিতামহ ব্রঙ্গা আমার দক্ষিণ পার্খে ও জগতের 

আন্মম্থরূপ হদয়োব বিষুণ আমার বাম পারছে প্রসত হন। 

এ গেই বিধি গ্র্পতি কর্তৃক গ্রকাশিত হয়। গ্রজীগতি তাহ! বৃহম্পতিকে, বৃহম্পতি 
শাবদকে, নারদ বিঘক্.এনকে, বিধক্সেন পব।ণর-পুজ ব্যাসকে, পরাশর-পুজ ধ্যান জৈথিনিকে, 
জৈগিনি পৌষ পিকে. পৌষ পিও পারাশর্তাযনকে, পাঁরাশয য়ন বাদবাধনকে, বাঁদরায়ন তাণ্ডি ও 

2 

] “টা!যনীকে এবং তাতী ও শ।টয।ধনী অনেক অনেক বাক্তিকে উপদেশ দেন। 

এই শিষ্য-প্রণালী অনুস]রে ধ।লতে পার! যায, যে সময়ে সামবিধান ব্রাঙ্ণ বিরচিত হয়, নে 
গমযে বাসের পরও অনেকগুলি পুরুষ গত হইয়! গিয়াছে । তদনুসারে, ব্যান সামবিধান ব্রাঙ্গণের 

৭ পৃর্ধেব লোক । তৈত্তিবীয় আরণ্যকেও বজীঘাত-মৃড্যুর কষ্টতর-প্রতিপাদন-প্রকরণে লিখিত 
জাছে, 

অন্কানান্ব সমান: দাহামঘ :। 
১ প্রপাঠক | » অনুবাক। 



২৩৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

প্র পুরাণে দেখিতে পাওয়! যায়, নিকৃষ্ট সম্পকাঁয়কে যেরূপ সম্বোধন করিতে 

হয়, মহাদেব বিষুকে সেইরূপ বাছা! বাছ!! বলিয়া সম্বোধন করেন। 

অন অক্য ভব নিহ্থী সাধীলস্বান্হজ্। 
লিগপুরাণ। ১৭।১১॥ 

বস! বদ! হরি! বিষণ! তুমি এই চরাচর জগং পালন কর। 

ভাগবত কর্ত ইহার বিপরীত কি লিখিষ়াছেন দেখ; ্ 

জ্তলালি নলিযুজীও্' স্বী ভহনি লত্ৃক্ম: | 
ভাগবত 1 ২। | ৩৪০। 

আমি (অর্থাৎ বক্ষ! ) তাহা ( অর্থাৎ বিষ) কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃজন 

করিতেছি এবং মহাদেব তাহার নিদেশক্রমে সংভার করিতেছেন । 

নল জ্তীন্কতিনবান্ নহ্য জনবাহান্ দীঘহীদিনান্। 
বঝন্পলব্হা হী লঙ্যাক্কাজঘলসল: ॥ 

বিষুপুরাণ। ১।৭। ১০॥ 

উাহার (অর্থাৎ ব্রদ্ধার ) ক্রোধানলে গ্রদীপ্ত ভ্রকুটা-কুটিল ললাট-দেশ 

হইতে মধ্যাহ্ন কালের স্র্ধ্য-গ্রভার ন্যায় প্রতা-বিশিষ্ট রুদ্র উৎপন্ন,.হইলেন। 

নক্ক্া নব্ীতৃহলনহ্বগান্নাক্ স্িহীলন:। 

মহ[ভারত। অন্ুশাসনপর্ব। ১5৭ ৪ ॥ 

্ধ। রুষের উদর হইতে উৎপন্ন হন এবং আমি ( অর্থাৎ মহাদেব) 

তাহা শিরোদেশ হইতে জন্ম গ্রহণ করি। 

স্মীওদ্ হ্ব্যান্ নজ' অল্থাইনহ্য পীলন:। 

বী্ধি ঘল্গমনী বনী ল  ঘত্রন ভ্হ্যন ॥ 

নক্মবিদ্যুধংানা কনা ল দুর ব। 

নক্সা: পিম্যা্ান্লা অ' সি হনা ভনাষন ॥ 

সন্মনীনা দহ্লন ঘ্ুক্লহ্য ভর অং ণহ:। 

ব্রিক্মন যী শ্রীননিরিন্ষলিলিত্বক্বৃঞ্খিলি; ॥ 
অনুশাসনপর্ব। ১৪। ৩--৫॥ 



উপক্রমণিক। ২৩৭ 

ঘিনি সর্বক্রব্যাপী অথচ কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর নন, ধিনি বক্ষ, বিষণ ও 
দেবরাজের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভূ এবং ব্রহ্ম। অবধি পিশাচ পর্যন্ত দেবগণ যাহার 

উপ।পনা কবেন, আমি সেই ধীমান্ মহাদেবের গুণ-বর্ণনে অশক্ত। 

ন্রান্ঝহৃনান্ নহীলক্টান্ ন ল্বান্মীগঘঁওক্বি নক্বন: । 

নাহাময্সহালহা হনা নাহামন্ছাত্রুজা; | 

স্তন ভ্কলালি স্তভীংস্মীলঘনামিত্রীহিল: | 
ভাগবত । ২। ৫1 ১৪) ১৫ ও ১৭॥ 

রগ্ধন্। বান্থদেবের অপেক্ষায় কেহই বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ নাই। নারায়ণ 
হইতে বেদের উতপত্তি হয় ও দ্রেবগণ নারায়ণের অঙ্গ হইতে জন্মগ্রহণ 

কবেন। **++ক্*গ তিনি আমার (অর্থাৎ ব্রঙ্গার) সৃষ্রিকর্তা। আম 

তাহার কটাক্ষপ।ত মাত্র আদেশ পাইয়া তাহারই স্থঃ বস্তু সমুদায় পুনরায় সি 
কাবতেছি। 

ভগবতী (শিব-ভার্ধা। একথা অনেক পুরাণেই পিখিত আছে, কিন্তু মাঝার 

বঙ্মা, বিষু, শিব তিনেরই জননী বলিয়া! বণিত হইয়াছেন। 

নিষ্া: ঘবীতত্স্থষ্ লস্ক লীম্াল ঘন ন্ব। 

জ্াহিনা হব মলী$নঘ্না জম: ক্বীন্ত সজিলান্ মনন ॥ 

মাকগেয় পুরাণ। দেবীমাহাত্ময চণ্ডী। মধুকেটভবধ- 
প্রকরণ । ৮৩ ও ৮৪ শ্রোক। 

$মি আমার (অর্থাৎ বর্গ(র ), বিষ্ণুর 9 মহাদেবের শরীর উৎপাদন 
পঃযাছ। অতএব কে তোমার স্তব করিতে সক্ষম হইতে পারে? 

€ কী 

লত্রলন্মমঘী অ ছি লক্সাআাহ্নন্যসূনা! | 
স্রনুমীকিল্া ল ন ভনুসলাদন্বীহ্যা ॥ 

কাণাথগড। 

ৰ ইমি সর্বমন্্রম়ী, ব্রদ্ধাির উদ্তব-ক।রিণী, চতুর্বর্গাত্মিকা এবং চতুর্র্থ-ফপ 
দার়ক]। 



২৩৮ ভারতবষীয় উপাসক-সম্প্রদায় | 

এইরূপ, ভক্ত বিশেষের ভক্তি-প্রভাবে, কোন উপাথ্যানে শিব, কুত্রাপি 

বিঝু) ও কোথাওব! ভগবতী সর্ধ-প্রধান দেবতা বলিঙ্কা পরিকীন্তিত হইয়াছেন। 

স্বমত-পক্ষপাঁতী পর-মত-দ্রেষী পণ্রিতেরা প্রতিকূল পক্ষীয়দের উপান্ত দেবের 
মহ্ম! খর্ব করিয়! নিজ নিজ উপান্ত দেবতার মহিমা-পরিবদ্ধন উদ্দোশে এ 

সমস্ত উপাখ্াান ও পরম্পর-নিরুদ্ধ পুর্বোল্লিথখত মত সমুদায় উদ্ভাবন করিয়াছেন 

তাছার সন্দেহ নাই। পশ্চাৎ দেথেবৃদ্ধি-শুন্ত অন্যান্য পগ্ডিতের। সেই সদুদায 

আপনাদের রুচি-বিরুদ্ধ দেখিয়! সামগ্রস্ত-সাধন উদ্দেশে এইরূপ ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, যিনিই ব্রা, তিনিই বিজু, তিনিই মহেশ্বর। ব্রহ্মা। বিষ, 

শিব এই ত্রিমৃত্তির মধ্যে গ্রথন দেবত। ব্রহ্মার বিষয় গুর্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে। 

অপর ছইটি দেবতা বিষুট ও শিব । বেদসংহিতাক় বিষু নামে একটি দেবতার 

প্রসঙ্গ আছে, কিন্ত ঠিনি পুরাণোন্ শঙখ-চক্র-গদা-পন্ম-ধারী চতুভূ্জ বি 

নন। তিনি আট আদিত্োর একটি আদিত্যমাত্র * ; না পরমেশ্বর, না গেকুল 

ও বৈু্-বাপী। যদি এ বেদৌক্ত আরদিতা-রূপী বিঞু উত্তর কালে পৌরাণিক 

বিষুঃরূপে পরিণত হইয়া! থাকেন, তথাচ সেটি ক্রমশঃ ঘটিয়াছে। বেদেব 
বাহ্ষগ-ভাগে তাহার পদোন্নতির স্থ»ন1 দেখিতে পাওয়। যায়। শতপথ ব্রাহ্মণ 

লিখিত আছে, দ্বেবগণ ঝললেন, 

মীন: আনিকা নযঘা অন্বযা অ্নান্নিলিঘসহ্য তত্ত্ব দুজন 
নহ্ডন্ ঘ ল: স্বন্তী ঘন্ নত ত ল: ধন্নমা অনি নঘনি। লবিষ্য: 

দল: দা। ঘ হুনালা আ্্ভীললন। নক্মাহাস্িত্য্রুনানা 
স্বন্ত ছুমি। 

শতপথব্রাঙগণ | ১৪।১।১। 5 ও ৫॥ 

আম।দিগের মধ্যে যিনি শ্রম, তপশ্।, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ ও আনুতি দ্বারা প্রথমে 

যজ্ঞ-ফগ জানিতে পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ । ইহাতে আমাদের সকলেরই অধিকার 

থাকিবে। তীহারা তথাস্ত বলিয়। সম্মত :হইলেন। বিষ্ণু সর্ব-গ্রথমে ইহা 

সাধন করিলেন। তিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ হইলেন। এই হেতু লোকে বণ 

বিষ সকল দেবতার প্রধান। 
৮. শা শাশীীে্োশীপীি শা শাসিত পপ সপ পপ টি টি 

% পুরাণের মতেও আদিত্]-বিশেষের নাম বিধুঃ | বিষুপুরধ1১1১৫,১৩১। 



উপক্রমণিক|। ২৩৯ 

থে সময়ের হিন্দুশান্ত্রে পৌরাণিক বিষুঃর আবির্ভাব হয় নাই, অখব| যে 
নময়েব শাস্ত্রে বিষু“দেবের পুরাণোক্ত প্রকুতি-কুুম বিকশিত হয় নাই, সেই 

সগগ্নের রচিত অনেক অনেক উপ্যাথ্যান উত্তর কালে গোলক-বানী ও 

বৈকুঠ-বাঁনী চতুভূ'জ বিঞ্ু-দেবের গুণ-কীর্ভন অভিগ্রায়ে নিয়োজিত হইয়াছে। 

এমন কি পূর্বতন দেবতা-বশেষের নাম পর্যন্ত পরে নিষু-নামাবলি-মধ্যে 
গরিবেশিত হইয়াছে । এক্ষণে নারায়ণ-শব্ষটি বিষু-নাচক বলিয়| প্রচলিত 
আছে। লক্গীনারায়ণ পদের অর্থ লক্ী ও বিষু)। কিন্তু টি প্রথমে ব্রহ্ার 

নাম ছিল ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে * | শতপথ ব্রাঙ্গণের একস্থলে বেদোক্ত 

পুক্ষ-দেবত। নারায়ণ বলিয়। উক্ত হইয়াছেন: 

ঘুব্মী ভ নাহামক্ধী$জ্জামঘনানিনিভ অম্। জাম নূলান্মদ্বীনত 

ঘন ব্মালিনি। 
শতপথবান্ধণ। ১৩। ৬1 ৬।১॥ 

গুকষ-নারাঁয়ণ কামনা করিলেন, আমি যেন যাবতীয় বস্ঘ অতিক্রম করি 

৫ আমিই যেন এই সমস্ত বস্তু হই | 

নরায়ণ শব্দের ইতিবৃত্ত পর্ম্যালোচনা করিয়া দেখিলে এইটিই প্রতীয়মান 

হইয়। উঠে যে,গ্রথমে বেদোক্ত পকৃষ, পৰে ব্রহ্মা এবং সর্বশেষে বিষণ এ 

মাথাটি লাভ করেন। পুরাণের মতে, বিষণ গ্রশয়-কালে জলশায়ী থাকেন 

|কণ্ধ গ্রাচীনতর গ্রন্থ-প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায়. বেদোক্ত পুরুষ (প্রজাপতি) 

৪ তম্ধা জলশায়ী ছিলেন এই মতই পূর্বে গ্রচলিত ছিল 1। 

নাস্ক নলগি ন্দান্্রন দনিভ্ভান। লহ্ললিহলীন ভিহব্লঘমাব্' 

যানন্ ঘকন্মাহ্ বা গ্যাীন্ নান ভিক্রন্মআদ্রনন | 
শতপথবান্গণ। ১১১৬ ২ ॥ 

তন তাহার (অর্থাৎ গ্রজীপতি-সংজ্ঞক পুকষের) অবস্থিতি কন্পিবার স্থান 

ছিল না। এই হেত তান এই হিরণ অণ্ডে অবস্থান পূর্বক সঘংসর কাল 

নপিলে ইতস্তত: প্রবমান হই ছিলেন । 
শশী শীট পাটা লি পস্পঞপর্গ ২০০৯, রা রা রর স্প্প্প্দ পপি শি 

* ৭১ পৃষ্ঠ! । 1 ?১ পৃষ্ঠা দেখ। 



২৪০ তারতবর্ষীয় উপাসব-সন্গ্রদায়। 

বাজসন্য়ীসংহিতায়, ধগ্সেদসংহিতার দশম মণ্ডলে ও শতপথ ব্রাঙ্গণে পুকষ 

নামক বৈদিক দেবত! বিশেষের যে সমস্ত গুণ ও শক্তি বণিত আছে, পরে 

মনুনংহিতায় যাহ! ব্রহ্মার গুণ বলিয়। বর্ণিত হয় ৮» অবশেষে ভাগবতে খিষু 

ও কুষ্ণ স্বপ্নপে সেই সমুদায় আরোপিত হইয়াছে । পুরাণোক্ত বিষ্ণু সেই 

বেদোত' পুরুষের মত সহজ-শীর্য, মহঅ-পাদ ও সহত্র-লোচন। পুরুষের হ্যায় 

বিষণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত বস্ত। পুরুষের নায় বিধুঃ হইতেই বিরাটের 

সৃষ্টি এবং থক্ সামাদি বেদ ও ব্রা্গপ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্র এই চারি বর্ণের 

উৎপত্তি হয়। দেবগণাদি যেমন পুরুষকে বা পুরুষের অঙ্গ সমুদায়কে যর 

সামগ্রী করির। বজ্দের অনুষ্ঠান করেন, সেইরূপ, বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে যপ্জসাম্রী 

নকল আহরণ করিয়। তাহারই যজ্ঞ কর হয়। এই সমস্ত বিষয় বেদে বেদোন 

পুরুষদেবের, এবং পরে ভাগবতে পুরাণোক্ত বিষুর, মাহী ত্ম্য-প্রতিপাঁদক বলিয় 

কীরন্তিত হইয়াছে। 

বেদোক্ত পুরুষ। ভাগবতোক্ত খিঞু ও বাসুদেব । 

সম্এপর৫রসপাক 

ঘগ্ছলকীণা ঘুক্জ: 

অন্ভললান্ব: ঘগ্থলপান্ 

ধাসং। ১০৯৯১ ॥ 

বেদোঞ্ পুরুষ । 

রকম হন অন্ন 

ঘহুমন ঘন শাল্মল্। 

এ । এ এ ।২॥ 

মলি পিস্বণীন্া- 

চনানিভ্ভল হষ্সা্লন.। 
প্। প্। ১ 

নম্মানু নিহা0)লামন 

ন্িতালী আন্িদনন: | 

এ। এ 1 ৫॥ 

ক. ৭২ ও ৭৩ পৃঠা। 

ঘল্রনলীন ভগিনাস্বজ: 

অন্কলাললঙগীম গান । 
ভাগবত | ২ 1৫1 ৩৫ | 

ভাগবতোক্ত বিষুর ও বাস্থদের। 

অতল নক ইতি 

নব মলা মন্রন্ত যন্। 

ভাগবত । ২। ৬।১৫॥ 

নলবৃনাল্ন নিস্ব' 

নিলন্ি লঘিলিঘ্লি। 

ভাগবত | ২। ৬।১৫॥ 

গব্তবীনিজীৰ 5ন্যিন্ ঘদান' 

হুল | বাল: ঘণী ধীঘো 

লহানাল্নাব্যামঘ, ॥ 

ভাগবত। ২। ১। ২৫ ॥ 
পিপাসা পি 

+ বিতক্তিমিতি দশাঙ্গুলশ্য | 
শ্রীধরস্বামী। 



উপক্রমগিক|। ২৪১ 

নাহ্ মক্ান্ অন্তু: কয: 

ঘালালি লন্িই। ভ্ন্াথি জক্ষিং স্বন্বী অস্গুমি ভানানি 

নজ্াতু অগ্ন: নজ্মাহুলাঘন | সবান্ক্বীনত্ব ঘলল। 

এ।। ্র। ৯॥ ভাগবত । ২। &| ২৪। 

নাল্লীতধা লক্পনাঘীকু আত ঘন ঘ্বত্ব লক্মা ত্বনননম্বা 

বারন্ম. জন: । জন্ধ নহুমা অন: । বাস্তব: | জন্বর্মিহ্ী মনন: পক্ষ্া 

দন্মা সুরীতসাযল ॥ যুত্ী্মজাঘন ॥ 

এ। 1১২ ॥ ভাগৰত। ২। ৫। ৩৭ 

যন ঘষা ভুনিনা ক্বা মুন্রানয্বৰ 

সসলনলন। বন্মাবা: অন্ধ, লামগ্রা। 

প্র এ ।1৬॥ ভাগবত । ২।৬। ২৬।॥ 

ন যন্স নষ্ভিমি দীনবন্ ঘুখ' কনি ভধানঘক্মাং: ঘৃদাত্- 

সাণলয়ন:। নল এনা অম্ল: মনংন্ম। নলব ঘক্ন' যক্ম' নল- 

নাগা; ক্কমমস্ব শব ॥ না়জনীম্বহল্। 

প্র। প্রা ত্র।৭*। ভাগবত । ২। ৬। ২৭॥ 

উল্লিখিত উভয় গ্রন্থের বচনগুলি এীক্য করিয়। দেখিলে, এ সমস্ত যে এক গ্রস্ 
*ঈতে অন্য গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ থাকেনা। কে বা উত্তমর্ণ 

৭ কে বা অধমর্ণ তাহ! অপরিজ্ঞাত থাকিবার বিষয় নয়। বিষুঃ ও কৃষ্ণকে 
নষ্টি স্থিতি-গ্রালয়-কর্ত। পরমেশ্বর বলিয়! প্রতিপন্ন কর! ভাগবত-প্রণেতার 

শধান উদ্দেশ্ত, কিন্তু পূর্বব-পৃর্ব গ্রন্থে লিখিত আছে, রঙ্গ! স্থজনকর্ত। ও মহাদেব 

স্চারকর্তা। ইহাতে ভাগবত-রচয়িতাঁকে অনেক সঙ্কটে পতিত হইতে ও 

পিশ্তর কৌশণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে । তিনি এই বিরোধ-ভঞ্জন-উদ্দেশে 

'পখিলেন, শিষু কর্তৃক নিয়োজিত হইয়! বন্ধা ও শিব সৃজন ও সংহার করেন। 

'পঞু ভুমণ্ডুলর ভার-মোচনার্থ মত্ত, কৃণ্, বরাহার্দিরূপে অবন্তীর্ঘ হন, এ বিষক্ক 

ামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে সবিস্তর বণিত হুইয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতর 
শা এশা শশী শিট পাশা টা শি শশা শিিটিশীটি পি শন - শশা তি পাশা 

* এই শেষোক্ত দুই ( অর্থাৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম ) খকের তাৎপর্যযার্থ ভাগবতের দ্বিতীয় ক্ষদ্ধের ষষ্ট 

অধায়ের ২২ অবধি ২৯ পান্ত কয়েক শ্লোকে পরিবদ্ধিত ও বছুলীকৃত করিয়া বর্ণন কর! হইয়াছে । 

৩১, 



২৪২ ভারতবর্ষীয় উপীসক-সম্প্রদায়। 

শান্তর বা উপাধ্যান-বিশেষে এ গুলি ব্রদ্ধা বা প্রজাপতির অবতার বলিয়া 

কীন্তিত হয়। 

মতন্তাবতার ।--শতপথ ত্রাঙ্মণে মত্য্যাবতারের একটি অপূর্ব উপাখ্যান 

আছে *। হিন্দশান্রে এ বিষয়ের যত বৃত্তান্ত দেখা যায়, এ উপাধ্যামটি 

সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন। মধস্ত-অবতার কোন্ দেবের অবতার, এ উপাধ্যানে তাহা 

কিছুমাজজ উল্লিখিত নাই । কিন্তু বেদোক্ত উপাখ্যান বৈদিক দেবত ভিন্ন অন্ত 

দেবতার মাহাত্ম-গ্রতিপাদক হওয়! কোন ক্ষপেই সপ্তব ও সঙ্গত নয়। বিষু 

মস্তরূপে অবতীর্ণ হন একথা বেদের কোন অংশে দৃষ্ট হয় না। এ বৈদিক 

উপাখ্যান অপেক্ষায় অগ্রাচীন মহাভারতীয় উপাথ্যানে লিখিত আছে, মংস্ত 

ব্রন্জার অবতার । 

্ন্্' সলাঘনিন দলা অন্সহ' লামিমকযন। 
লক্মাকূণিষা ঘুষজ্্ব মমা$জ্মান্মীজিনা লমান্ ॥ 

বনপব্ব | ১৮৭। €২। 

( মতস্ত খধিগণকে কহিলেন, ) আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা) মতহ্যরূপ পরিগ্রহ 

পূর্বক তোমাদিগকে এই ভয় হইতে মুক্ত করিলাম । 

যে সময়ে ব্রহ্মার উপাসনা গ্রাদুভূতি ছিল, দেই সময়ে বনপর্কের এই কথাটি 

বিরচিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারত অপেক্ষায় অপ্রাচীন ভাগবত 

পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, ও মত্ত বিষুর অবতার। হিন্দুদের জাতীয় ধর্ম 

কেমন পরিবর্তিত হইয়। আসিয়াছে দেখ। এক উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 

ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মহিম! প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হইয়াছে। বরন্ষার 

মহিমাকে খর্ব করিয়! বিধু-উপাপনার প্রচার যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তদীয় 

উপাসকেরা বরঙ্গাদি অন্ত অন্য দেবতার মাহাত্ম্-স্থচক প্রাচীনতর উপাখ্যান 

সমুদায় কিছু কিছু পরিবপ্তিত ও পরিব্ধিত করিয়া আপনাদের উপান্ত দেবের 

মহিমা-কীর্নে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন ! তদদনুমারে, মহাভারতের অন্তর্গত 

র্গার মাহাত্ম্-বোধক এ উপাখ্যান ভাগবত আদি পুরাণে বিুর মাহাত্মা গতি 
শশী 

পপি 

* শতগথব্াঙ্গণ ।১। ৮1 



উপক্রেমণিকা । ২৪৩ 

পাদক বলিয় বর্ণিত হইয়াছে * | শতপণত্রাঙ্ষণের মত এই যে, জলগ্রলয়ের 

উপক্রম হইলে, মধ্য মন্থুর সমীপে উপস্থিত হন। মনু তাহার সমীপে প্রলয় 

সংবাদ শ্রবণ করিয়। এক থানি অতি বৃহৎ অর্ণবানে আরোহণ করেন, কিন্ত 

ভাঁহাতে পণ্ড, পঙ্গী, বীজাদি সঙ্গে লইবার প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু ভাগবতে লিখিত 

আছে, মতন্তরূগী ভগবান রাজ। সত্যব্রতসন্নিধানে উপনীত হন। প্রলয়-কাল 

উপস্থিত হইলে, তিনি ভগবানের আদেশ অনুনারে মুনিগণ সঙ্গে ওষধি ও 

বীজার্ধি সমভিব্যাহারে করিয়া! একথানি বৃহৎ তরণীতে আরোহণ করেন। 

গ্রলয়-কাল অতীত হইলে, বিশ্বপাত! ভগবান ব্রহ্মার সহিত প্রলয়-সমুদ্র হইতে 
উত্থিত হইয়া হয়গ্রীব অস্থুরকে বিনাশ পুর্ববক বেদ সমগ্র উদ্ধার করেন 1। 
৮.৮ পিসী শীট শি ্িশীগশি পপ শিপ তত শি 27৮7 তি শী পিল সপ শস্পাপপাস্পপপপস্পাসীসাস 

* ভাগবত । ৮ ন্বন্ধ। ২৪ অধ্যায়। 

+ এই উপাখ্যান অনুসারে ব্রহ্মার নিশাকাল উপস্থিত হইলে, ভগবান বিঘুঃ বেদ-উদ্ধার জন্য 
মংম্য-রূপ ধারণ করেন, তদনুসারে এই প্রলয় নৈমিত্তিক প্রলয় হইতে পারে *। কিন্তু এই 

পুরাণের প্রথম বন্ধে লিখিত আছে, 

“কন' ঘ জব্্ লান্ত ন্বাপ্ন্ীহঘিঝন্রনন।” ( ভাগবত ।১৩।১৫ ॥ ) 

“চাক্ষুষ মনুর অধিকার-কালে সমুদ্র-বৃদ্ধি হইয়। জলপ্লীবন ঘটলে পর, বিষণ মতন্ত-রূপ ধারণ 

করিয়াছিলেন । 

রন্ধার দিবাকালে চতুর্দশ মনুর অধিকার হয়, তন্মধ্যে চাক্ষুষ বষ্ঠ মনুমাত্র, স্থতরাং তংকাল 
রঙ্গার নিশাকাল কি প্রকারে:হইতে পাঁরে? এবং তৎকালে নৈষিতত্তক প্রলয়ই ব! কি প্রকারে 

মন্তবে ? অতএব ভাগবতের দুই স্থানের এই দুইটি কথা পরস্পব-বিরুদ্ধ। 

এইবপ একটি পৃথিবী-ব্যাগী জল-প্রলয়-বৃত্তান্ত অন্তাম্য নানাদেশের নানাজাতীয় শান্তে সঙ্গি- 
বেশিত হইয়াছে । কেলভীয়৷ দেশের ইতিহাস মধ্ো লিখিত আছে, এ দেশীয় জিসথুস্ নামে এক 

পুপতি দেবতা-বিশেষের আদেশক্রমে একখানি বৃহত্তর অর্থবপোত নির্মাণ করিয়। জল-প্রলয়ের 
মময়ে সপরিবারে ও সবান্ধবে পশু, পক্ষী ও খাদ্যনামগী সমুদয় মমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ 

পূর্বক প্রাণ-রক্ষা করেন। এ দেণীয় ওনিস্ নামক দেবতা-বিশেষ ,ভারতবধাঁয় মতহ্যাবতারের 
মঠ অন্ধাঙ্গ মত্স্তাকৃতি ও 'অপর অর্ধাঙ্গ মনুষ্যাকৃতি 1--112070 1111704১091), 1795) 

৬০০1, 0, তক 
সীরিয়া দেশের শান্ত্েও ইহার অবিকল অনুরূপ একটি উপাধ্যান আছে । তথাকার যে রাজ 

*ল-প্রলয়ের সময়ে স্বজন ও পশুপক্ষ্যাি সঙ্গে উল্লিখিতরূপ একখানি অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া 

ধঙ্ষ। গান, তাহার নাম ডিউ, কেলিয়ন্ বলিয়! লিখিত আছে ।--1,00197) 00086]. 17 11901- 

105 111000512, ৬০1, ]. 0. 548, 

২৯ সপ তিক িশেস্পী শিট 

« ভাগবতের টাক।য় প্রীধরত্বামী ইহাকে মায়িক প্রলয় ধলিয়। উক্ত করিয়াছেন। 



২৪৪ ভীরতবর্ধীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

মতস্ত পুরাণের প্রারস্ভেই বিষুটুর মতস্তাবতার-বৃত্বাস্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
তাহাতে লিখিত আছে, তিনি মত্ন্তরপ পরিগ্রহ করিয়! মন্নুকে এই পুরাঁণ উপ. 
দেশ দেন। এ বৃত্তান্ত মহাভারতীয় উপাধ্যানের অনুরূপ । 

কৃম্মাবতার ।--পুরাণাদি অপেক্ষ! গ্রাচীনতর শাস্ত্রের মতে, কুন্ম প্রজাপতির 

অবতার। 

ৃ্টায় সম্প্রদায়ের বাইবেল, ( অর্থাৎ "গ্রন্থ ) নামক ধর্দশান্ত্রে এবিষয়ের যে অবিকল এব 
একটি উপাথান সবিস্তর বশিত বহি, তাহ! প্রসিদ্ধই আছে। খিনি ঈশ্বরের গ্রতাদেশ 
ক্রমে সপরিবাবে পশু পক্গী ও খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে মমুদ্রপোতে আরোহণ করিয়া রক্ষিত 
হন, তাহার নাম নোয়। বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে 1--1311)10 0501)6515, 01150. 0. 9. ৪. 

আমেরিকখণ্ডেও এবিষয়ের বিশেষ ধিণেষ বৃত্তান্ত প্রচলিত মাছে। ব্রাজীল-দেশীয লোকের 
মধ্যে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এককালে সমস্ত লৌক জলগ্লাবনে বিনষ্ট হয়; কেবল একটি 

পুরুষ ও তাহার গর্ভবতী ভগিনী রক্ষ! পাঁধ়। তাহাদের হইতেই পুনরায় ননুষা-কুলের বৃদ্ধি হয। 

কৃবা-দ্বীপে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কোন সময়ে একটি প্রধান-পস্থ বৃদ্ধ লোক প্রলয. 

ঘটনার প্রনঙ্গ অগ্রে জ্ঞাত হইয়। একখানি সমুদ্রপৌত নিন্মীণ পূর্বক স্বীয় পরিবার ও অন্য অন্ত 

বু প্রাণী সমভিব্যাহীরে তাহাতে আরোহণ করেন। টেরাঁফর্মা-দেশীয় কতকগুলি লে।কে কহে, 
প্রলয়-কালে সমন্ত নবকুল ধ্বংস হইয়। কেবল একটিমাত্র মনুষ্য সপরিধারে রক্ষ। পায়; পণ্ঠাং 

তাহাদের হইতেই পুনরায় মনুষ্য-প্রবীহ বৃদ্ধি হইয়া আইসে। এই সমস্ত ব্যতিরেকে, মামে- 

রিকাঁথণ্ডের অন্তর্গত মেক্সিকো, পেরুবিয়া প্রভৃতি নানাদেশে অসাধারণ বম্া-ঘটনা৭ নান 

উপাধ্যান প্রচলিত আছে ।--15110010102019. 11101107570 150 ঞ 10) 

01) 1)010150 

এসিরিয়। দেশের অন্তর্গত কৌধুঞ্সিক নামক স্থানে কেল | দেশীয় জল-প্রলয়-বৃত্তান্ত খোঁদিত 
ছিল। কয়েক বৎসর হইল, শ্রীমান্ বেয়ার্ড এবং স্মিথ, ভাঁহা অনুসন্ধান করিয়া আনেন এবং 

ন্মিথ তাঁহার অর্থোস্তেদ করিয়। ১৮৭২ খৃষ্টানদের ৩র! ডিসেম্বর একটি সভা * তাঁহা পাঠ কবেন। 
ইহ। পূর্ব্বোল্লিথিত নান। উপাখযানের অনুরূপ । যিনি স্বগণ এবং পশু-পক্ষ্যার্দি সম্বলিত গর্ণবযান 
আরোহণ করিক় প্রাণ-রক্ষা পাঁন, তাহার নাম হসিসদ্র 1 

্রীস্ দেশীয় শীস্তেও এইরূপ একটি অনামান্ত জলগ্লীবনের কথা৷ বিনিবেশিত আছে, কিন 

উল্লিখিত উপাখ্যান সমুদায়ের সহিত কোন কোন অংশে তাহার কিছু কিছু অসাদুগঠ দৃষ্ট হইয়া 

থাকে । তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, ডিউকেলিয়ন্ নামক নৃপতি-বিশেষের সময়ে মহাব্া 

উপস্থিত হইয়া মনুষা-কুল বিনষ্ট হইয়! যাঁয়। জল-প্রলয় নিবৃত্ত হইয়া ভূমি প্রকাশ পাইলে 

দেবগণ মৃত্তিক| দিয়! নর-ুস্তি সমূদীয় নির্মাণ করেন এবং বাযু-প্রবেশ হ্বারা সেই সমুদায়কে সঙ্গী 
করিয়। দেন। ? 

পাতি 
এশা 

এসপি পিপপপীপপিসপাত শশা শিট শশীি্পিশাশত ০০282 ০০ পিপল পাক শসা আপি পপ পাপ 

্:5001015 011319]1021 15107550108), 
11116 ৬০০11১00101 117015 06 50101,09 2110 (110 2105) 10017 16875) 0. 25 

0100 286, 
1:15705010305019 81087101087 701 ঘুণাদ ৬০17, 



উপক্রমণিক!। ২৪৫ 

ঘ মনৃম্থন্মানাল হনভৃন্া দন ন্লা সলাঘনি: সা ম্সভৃজন 

ঘনুভূজনাজবীশ্কাহান্জবীন্নক্মান্ জুক্মা; জওঘদী ন ভুষ্মহ্বজ্াতাত্: 

মতা; দলা: জাহ্যসন্নি। ঘ ম: ঘ নবমী ঘ ক্সাহিত্স:। 

শতপথ ব্রাঙ্ধণ। ৭। ৪1৩1 ৫॥ 

প্রজাপতি কুম্ম-রূপ ধারণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিলেন। যাহা তিনি 

হজন করিলেন, তাহা (অকরোৎ) অর্থাৎ করিলেন এই নিমিত্তই তাহাকে 

গৃষ্ম বলে। কশ্তপ শবে কুম্ম বুঝায় এই নামত্ত লোকে কহে, সকল জীব কশ্ঠপের 

দন্তান। সেই কু্মও যিনি, আর্দিত্য৪ তিনি 

এই বৈদিক উপাখ্যান অনুসারে, কুম্ম আদিত্য-স্বর্ূপ ও এজাপতির অব- 

চাব। এটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কথা তাহার সনদেই নাই । পশ্চাৎ বিষণ 

উপাসনার প্রাদুর্ভাব হইলে, পুরাণে কুর্খা বিষ পতার বলিয়া প্রচারিত হয়। 

দেবান্ুরে একত্র হইয়! সমুদ্র মন্থন করেন, তাহাতে মন্দর মন্থন-দওড ও বাস্থকি 

চক হয় এবং বিণ কুম্ম-রূপ পরিগ্রহ পুর্ব পৃষ্ঠোপরি মন্দর ধারণ করেন। 

এ বিষয়ের পৌরাণিক উপাখ্যান হিন্দু-মমাঁজে সর্বত্র গ্রসিধ আছে এবং 

মনেকাঁনেক বাঙ্গাল! গ্রন্থেও তাহ! প্রচারিত হইয়াছে । অতএব এ স্থলে 

মধিস্তব বিবরণ করিয়া! গ্রন্থ বাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। রামায়ণের বাল, 

কাণ্ডের ৪৫ সর্গে, আদিপর্কের ১৭-১৯ অধ্যায়ে, মতস্তপুরাণের ২৪৮-২৫০ অধ্যায়ে 

'ণঞুপুবাণের প্রথম অংশের নবম অধ্যায়ে, পন্মপুরাণের স্ট্টিথণ্ডের চতুর্থ অধায়ে 

ও উত্তরখগ্ডের লক্ষযাৎপত্তি নামক অধ্যায়ে, ভাগবতের অষ্টমস্কন্সের সগুম অধ্যায়ে 

ও অগ্নিপুরাণের তৃতীয় অধা|য়ে এবিষয়ের উপাখ্যান মবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। 

সেই সমস্ত উপাধ্যানের পরম্পর বিস্তর অনৈব্য ও বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়! 
খায়, অথচ সে সমুদায়ই একমতাঁবলঘী এক গ্রন্থকারের বিরচিত বলিয়! প্রচলিত 

মাছে ইহা! সামান্ত কৌতুকের বিষয় নয় । 

ধরাহাবতার ।_ এইরূপ, বরাহও বেদ-শাঞ্জে প্রক্ধাপতির অবতার বলিয়া 

ধার্ণত হইয়াছে । এ বিষয়ে তৈত্িরীয়সংহিতার প্রমাণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 

বোধ হয়। 



২৪৬ তারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

্সানীজান্বলন্্ ঘবিন্রমাীন্। লক্মিন সজাঘনিলীঘা- 

ল্রবনে। ঘ কুলাম্ ্সনঙনূ। না নহাত্তী ব্ুলা্হন্। 
তৈত্তিরীয়মংহিতা। ৭। ১। ৫ 

এই জগৎ গ্রথমে লময় ছিল। প্রজাপতি বায়ু স্বরূপ হইয়! তাহাতে 

বিচরণ করেন। তিনি এই পৃথিবী দশন করিলেন ও বরাহরূপ পরিগ্রহ পর্বক 

উদ্ধার করিলেন। 

স্সাদীনাছুহমন্ন বকিন্বলামীন্। নল দজাদলিহক্মাজ্সমূ। জগ 

লি হ্মাহিনি । ভীওঘত্ন্ দ্ুজ্জহদব্ম' নিম্ভন। ঘীও$মন্যন। 

স্মহিন ব নন। অঞিনিহলঘিনিন্তনীনি। ঘ নবাস্থীভৃন' জলরী- 
অন্মনলন্। জব স্ভঘিবীলঘ স্সান্ছ ন। নব্তা তস্তীবনজন্। 

নন্ দ্চ্ধতদর্থ সঘযন্। মহ্দঘন্ নন্ ভ্ঘিন্ট ছঘিবীলল্। 

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ । প্রথমাষ্টক | প্রথমাধ্যায়। তৃতীয়ান্ুবাক। 

, এই জগৎ অগ্রে জলময় ছিল। প্রঞ্াপতি স্থষ্টি করিবার ইচ্ছ। কিয় 

বিবেচন1. করিলেন *, কিরূপে ইহাতে জগৎ নির্শিত হইবে? তিনি দেখিলেন। 

একট পন্মপত্র রহিয়াছে ৷ মনে করিলেন, অবশ্তই ইহার আধার-স্বরূপ কোন বন্ধ 

বিস্তমান আছে । তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়! সলিলে নিমগ্ন হইলেন এবং নিজে 

গিষ়! পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন। তাহা হইতে দত্ত দ্বার! মৃত্তিকা খনন করিয়। লা 

উত্থিত হইলেন । প্র মৃত্তিকা! পর্ুপত্রে প্রথিত অর্থাৎ প্রপারিত করিয় 

রাখিলেন। দেই মৃত্তিক! প্রথিত হয় বলিয়! তাহার নাম পৃথিবী হইল $। 
০ পস্পত পপ িপপশাপাকীশিী শীত ৩ ». শশা 

তে পপ পাপী পিপিপি 

* এআস্মাক্যন্” দল্যান্তীন্লক' নদী5নুন।-সায়ন-ভাঁষ্য। 

+ ওততদস্ন্বীহনজান্” দ্ষিমনী লঘারা' ভছ অহুদ্ঘা ঘুঘক্জন অধিননীদমুবাজন 

জলনাল্।-_সায়ন-ভীষা 

; শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যেও এইরূপ বরাহ কর্তৃক পৃথিবী-উদ্ধারের প্রসঙ্গ আছে। 

কুলীক্ত ই বুণ্রলন্ন দঘ্িন্যাল দাউজ্নালী। নালদুম পনি নবান্ভ ভজ্ঞাান 

- শতপথ ব্রাহ্মণ । ১৪1১1২।১১ ॥ 

অগ্রে এই পৃিবী এক প্রাদেশমাত্র ছিল। একটি এমুষ নামক রাহ তাহাকে উদ্ধার করে। 

এই উপাখ্যানেরও সহিত প্রজীপতির সন্ধন্ধী দেখিতে পাওয়া যাঁর, কেমন! এই কথার পরেই 

লিখিস্ত জাছে,_ 



উপক্রমণিক! | ২৪৭ 

তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে বরাহু অবভারের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণ 
বরাহ ব্রহ্মার অবতার বলিয়। স্পষ্ট লিখিত আছে। 

অন্ন অব্িজনীন্াধীন্ ঘৃতিনী নল লিক্মি'না। 

নন: লন লতা বযন্মুবিঅন: তত ॥ 
ন অবাত্বস্বানী মূলা দীস্কাৰ অন্তন্যহান্। 

স্ন্তসম্ব লমন্ ঘল্শ বন্ধ স্ব: জনাললি: ॥ 
রামায়ণ। ২। ১১1৩৪ ৪॥ 

প্রথমে সমুদয় জলময় ছিল) তাহাতেই পৃথিবী নির্শিত হয়। পরে স্বয়ূ 

রক্ষা দেবগণ সমভিব্যাহারে উৎপন্ন হন। অনন্তর তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়। . 

পৃথিবীকে উদ্ধার করেন ও আপনার কৃতাত্মা পুক্রগণকে সঙ্গে লইয়! সমস্ত জগৎ 

লৃি করিয়! ফেলেন। 

কালী শজাহা লক্া লঙ্ হ্যানহজত্্র্ী। 

ব্্লা্ান্মঘি অন্লক্মান্লাহামব্য বুনি ঝুল: ॥ 

মনহন্নী দত্ৃভী ঈ ভত্থা মৃন্ম ত্ববান্ববল্। 

বু লহা লনি' নঙ্গ লক্া লল্ানিহা অহ: ॥ 
তনন্ধহান্ না হুমা নাঁ ঘমাহা্ ঘলানন:। 
ঘুলন্ ব্যানজালাঘ নাহাস্' ভ্লাহ্ঘিন: ॥ 

লিঙ্গপুরাণ। ৪ ৪৫_-3৮॥ 

ঘাওঘনা: দনি: দলাদলিজীলম হননলন্মিঘুলিল সি্বা খালা অলত্্নি জন্ভ 
নবীলি। 

পৃথী-পতি গ্রজাপতি এই এমুষকে ইহার এই প্রীতি-নিকেতন মিথুন প্রদান খ্বার! সমৃদ্ধ ও 
সম্পূর্ণ করিয়। দেন। 

তৈত্তিরীয় আরণাকে মৃত্তিকাভিমন্তরণ-প্রকরণে লিখিত আছে, ? 
মলিধলঘব্যী ন্বীনবপ্বাহিত্বী । তত্তুমাঘি নৰান্ীত্ব : কূখা ল মনবাস্কুলা। 

তৈত্তিরীয় আরণ্যক 1১০।১।৮ ॥ 

( মৃত্তিক। )! তুমি পৃথিষী-স্বরূপ| ও ধেনু ( অর্থাৎ কামধেনু-সমৃশী ) এবং সত্য ও প্রাণি- 
গণের ধারণকত্তী। একটি কৃষ্বর্ণ শতবাহ বরাহ তোমাকে উদ্ধার করে। 

স্পা পাশ আশ পাশা দশ শ্রী ীিপিপপপসপীপাশিটা আেপাপাপিপিপশািস শশী 

চে 

". অহাস্বাজলাইয্য |_-সাঁয়নাচার্্য । 



২৪৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

রাজিকালে স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্ত একারবে নষ্ট হইলে পর, ব্রহ্ম! সলিল, 
পরি শয়ন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি নারায়ণ * বলিয়। উক্ত হইয়া. 

ছেন। রাত্রি-শেষে ব্রহ্মবিত্তম ব্রহ্মা জাগরিত হইবেন এবং চরাচর জগং শৃত 

বেখিয়। কৃষ্টি করিতে মানস করিলেন। ধরণীমণ্ডল জলে পরিপ্লত ছিল) 

ননাতন ব্রহ্ম! বরাহ-নূপ ধারণ পূর্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়। পূর্ববৎ স্থাগন 

করিলেন। 

তৈত্তিরীয়সংহিতা, তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্গণ ও রামার়ণোক্ত উল্লিখিত উপাখান 

এবিষয়ের নানা পৌরাণিক উপাখ্যান অপেক্ষা! প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই। 

এ উভয়ে বরাহ প্রজাপতি ও ব্রহ্মার অবতার বলিয়৷ নির্দেশিত হইয়াছে। 

লিঙ্গপুরাণ শিব-প্রধান ) বিষু-মহিমা গ্রচার করা তাহার উদ্দেশ্ত নয়; অতএব 
তাহাতে প্রাটীনতর উপাখ্যানান্ুসারে, বরাহ ব্রহ্মারই অবতার বলিয়া নির্দেশিত 

হইয়াছে। পশ্চাৎ বিষুপুরাণ, বঙ্কিপুরাণ, পন্মপুরাণ ও হরিবংশে এ উপাথান 

পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত করিয়া বিষ্ণুর মহ্মা-গ্রতিপাদন বিষয়ে নিয়োজিত 

কর! হইয়াছে । এই সকল পুরাণ ও হরিবংশের মতে, বরাহ বিষ্ণুরই অবতার। 

মূলোপাখাযান এত পরিবস্তিত হইয়াছে যে, অবতীর্ণ হইবার মুল উদ্দেস্ত পর্যন্ত 

বিভিন্ন হইয়। গিয়াছে । এই সমস্ত উপাখ্যান ছুই প্রকারে বিভক্ত হইতে 

পারে; এক প্রকার এই যে, বিষ রসা'তল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার 

উদ্দেশে বরাহ-রূপ ধারণ করেন, আর দ্বিতীয় এই যে, তিনি দৈত্যবধ দার 

ভূমগুলের ভার মোচন করিবার অভিপ্রায়ে এ্র্ূপে অবতীর্ণ হন। বিষ ও 

পদ্ম গ্রভৃতি পুরাণে রদাতল হইতে পৃথিবী-উদ্ধারের বিবরণ আছে, আর মহা" 

তারতে এবং লিঙ্গ, বঙ্ছি প্রভৃতি পুরাণে বরাহ দ্বার! দৈত্য-বধেরই বিষয় বরিত 

হইয়াছে। হ্রিবংশে এবং মৎস্যপুরাণে এ উভয় প্রকার উপাখ্যানই কিয়দংশে 

মিশ্রিত হই গিয়াছে । এ উভয়ে বরাহ্ দ্বারা রসাঁতল-মগ্ন! পৃথিবীকে উদধা? 

করিবার আখ্যানও আছে এবং তন্মধ্যে পৃথিবী-ককত বিষু-্তবে এইরূপ উদ্ভি 

* *১ পৃষ্ঠায় এই শবের ব্যৎপত্তি দেখ। 



উপব্রমণিকা। ২৪৯ 

আছে যে, "্ভগবন্! আমি দানবগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়। তোমার শরণাপন্ন 

হইম়াছি; আমাকে পরিত্রাপ কর” *। 

বিষণভাগবতাদি পুরাণে যজ্ঞবরাহ নামক একটি বরাহ-প্রদঙ্গ আছে। সেট 
গন্দের রূপক বই আর কিছুই নয়। তীয় বর্ণনাপন চারি বেদ তাহার চারি 

পাদ, শপ তাহার দস্তা, অগ্নি জিহ্ব|, কুশ গাত্রলোম, অছ্োরাত্র নেত্র-যুগল, 

পরব্রঙ্ধ মস্তক, বৈদিক স্থৃন্ত সমুদায় জটারাশি, বেদচ্ছন্দ গাত্র-ত্বক্, যক্ঞ-ঘবৃত 

নাঁসিক।, চমস-পাত্র কর্ণ-রন্ধ,, সামগাঁন গভীর নাদ, যজ্ঞলমূহ অঙ্গ-সন্ধি ইত্যাদি 

পক বর্ণনাই দুষ্ট হইয়া থাকে । এবিষয়ে ভাগবত ও বিষুপুরাণে পরম্পর 
কছু কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়! যায় 1। 

মহাভারতীয় শান্তিপর্কের অন্তর্গত মোক্ষধন্মপর্ধের ২০৯ অধ্যায়ে, ভাগ- 

তের তৃতীয় স্বন্ধের ১৮ ও .৯ অধ্যায়ে, নিঙগপুরাণের ১৭ অধ্যায়ে, অগ্িপুরাণের 

১তু্থ অধ্যায়ে, বিঝুপুরাঁণের প্রথম অংশের চতুর্থ অধ্যায়ে, পন্মপূরাণের সি 
গ্ডর তৃতীয় অধ্যায়ে, হরিবংশেব ২২৪ অধ্যায়ে, কালিকা উপপুরাণের ২৮ ও 

:৯ অধ্যায়ে, মব্স্তপুরাণের ২৪৬ ও ২৪৭ অধ্যায়ে এবং বাহ ও গরুড়পুরাণে 

[ধুর বরাহ-রূপ-পাঁরণ বিষয়ের নানা প্রকার উপাখ্যান বিগ্কমান আছে। 

বামন ।__খথেদের এক স্থলে লিখিত আছে, খিঞু অর্থাৎ আপদিত্যবিশেষ 

“£ জগন্মগুলে তিপদ বিক্ষেপ করেন। 

বুক নিচ্যানি ন্দ্ লা লিন অহু'। অল্ুতমহ্য দাঝুৰ। 
খ-সং | ১। ২২। ১৭ ॥ 

বিছু। এই জগতে তিন পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেশ; শমুদবায় জগৎ তাহার 

থাল বুক পদ দ্বানা ব্যাণ্ হইয়া রহিয়াছে। 

নীব্ঘি হা নিন্বঙ্গলি নি্ঘনীঘা ক্সহাক্স; | ন্সনী অন্মাঘি: 
সাল । 

খসং। ১। ২২ ১৮ ॥ 
2 বাটি পপ্পপ্পোপপীপপপপ 

১4 

' হাণনধীলপ্বাগীন্লা ব্ঘানলন্ব বানান্। 
নামক না নুহক্ষ্গ জামিন সহ্য গনান্॥ 

হরিবংশ। ২২৪। ২৩॥ 

1 বিঝুপুসীণ, ১, ৪ এবং ভাগবত) ৩, ১৩ দেখ । 

৩২ 

াাাশীী 



২৫০ ভাঁরতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

দুর্ষ ও সকল জগতের রক্ষাকারী বিষ ধর্মের পুষ্টি-সম্পা্ন পুর্বক পৃথিবী 

প্রভৃতি স্থানে তিন প্র বিক্ষেপ কারয়াছিলেন। 

নিরুক্তকার যাঙ্ক খা এই দুই খকের যেরূপ ব্যাখ্য। করেন, পশ্চাৎ লিখিত 

হইতেছে। 

অভিহ' নত নত্িন্বক্দল নিষ্ঘ:। লিঘা লিঘন্নট ঘহু' অঘা- 

মানা দঘিল্যানন্নহিন্ব হিনীনি ঘাক্দদুষ্যি: । বলাহীন্াঘ নিথর 

মস্িষীবসীকলাম: | 
নিরুক্ত। ১২1 ১৯॥ 

বিষুঃ এই সমগ্র জগৎ পারঞম করেন। তিনি তিন প্রকার ভাব গ্রহণারথ 

তিনবার প্-বিক্ষেপ করেন। শাঁকপুণ থলেন, (খিঞ্ু ) ভুলোক, বগোক 

ও ন্বর্ঁলোকে পদর-বিক্ষেপ করেন ৷ উর্ণনাভ কহেন, উদয়গ্থানে। মধ্যাকাণে ৪ 

অন্ত-গমন-ুলে পদার্পণ করেন। 

অত এব ওর্ণনাভের মতে, এই |বঙ্ু ক্ধ্য ও তাহার পাদ |এক্ষেগ ও) 

অপ্ত ও মধ্যাহৃকাপের গাত বহু আৰ কিছুই নয়। দ্রণাচাধ্য নিরজভাষ্ে এই 

কথাটি সুস্পষ্ট লিখিয়াছেন। 

নিষ্যবাত্ন্স: । জগ্নিনি মন আ্সান্ক লতা লিহুস অনল । নিন 

ঘতম। নি্রান' ঘই:। নম লল নানন্। দ্ৃপিত্যামন্নবা্ বিবানি 

সানু: ॥ দামি নী$ব্নিমূলা দ্ছিন্যা যলি্িনুন্ধি নন্রিগ্দলন 

নহৃছিনিষ্তনি স্সন্নবীছ ঈতৃ্লাক্সলা হিনি ভুহাক্মালা ॥ অতৃবন্ 'নলু 

সন্মান ন ঘা ধন জন্ । (খ--সং। ১০।৮৮। ১০ ,) | 

বলাবীস্দ্ তনুঘবিহান্ত্সন অহ্নক্জলিঘন্ন ॥ নিচ্যুপত মগ্ম- 

ন্িনন্নবীল | ননম্িহ্ত্যব্বী মিহানিন্বীফলাল স্সান্ত্াী মন্মন! 
দুরগীচার্ধ্য। 

বিষ্ণু সুর্ধা, কেনন। তিনি তিনবার পদ-নিক্ষেপ করেন। কোথায় শাক" 

পৃণি বলেন, ভূলোক, ছ্যালোক ও অন্তরীক্ষে। তিনি পার্থিব অগ্ির্থাগ হই 

পৃথিবীতে যৎকিঞ্চিৎ গমন ও অধিষ্ঠান করেন। অন্তরীক্ষে বিদ্যা তশ্বরূগ ও 

| _. স্পা 
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ঢালোকে সূর্ধা-স্বরূপ হইয়া! গমন ও অধিষ্ঠান করেন । শ্রুতিতে উক্ত হ্ইয়াছে, 

(দবগণ নেই (ক্ধ্য-্রূপ) অগ্রিকে তিন প্রকার ভাবে বিদ্যমান করিয়া দেন।? 

ট/না আচার্য বিবেচনা করেন, উদয়কলে উদনয়াচলে উদয়-স্থানে এক পাদ 

ক্ষেপ করেন, মধ্যাহ্ন কালে বিঞ্পাদে অর্থাৎ মধ্যাকাশে অপর একপাদ এখং 

মন্ত/চ'লে গয়শিরে * অর্থাৎ অন্তগমন-্থলে অন্ত একপাদ বিক্ষেপ করেন। 

পুরাণে বামনাবতারের উপাখান মধ্যে পিখিত আছে, বিষণ বামননূপ ধারণ 

গুকক বণি রাজাকে ছগন। কাধতে গিয়। ভূতলে একপাদ, অন্তরীক্ষে 'একগাদ 

9 অবশেষে ঝলর মন্তকোপরি একপাঁদ অর্পণ করেন। এই নিমিত্ত এহ 

মবতারকে ত্রিবিক্রমাবতারও বলে। সাঙ্গনাচাধ্য উল্লিখিত ছুই খকের ব্যাখ্যায় 

পৌরাণিক বিঞুণর এ অবতারের প্রদঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু বেদোক্ত বিষু 

ব্প-বর্চক পৌরাণিক বিষ্ণু নন, মুলেও কোন অব্তারের প্রসঙ্গ নাই এবং 

পর্ব পুর্ব আচাধ্যেরাও তাহার পেনূপ অর্থ করেন নাই। ৰং বেদোক্ত বিষ 
নামক আদিত্য-বিশেষের উল্লিখিত ত্রিপাদ-িক্রমের প্রণঙ্গ হইতেই পৌরাণিক 

বিঞ্ন বামনাবতারের উপাখান উদ্বোধিত হইয়াছে এই কথাই সর্বতোভাবে 

মুর । 

শ*ণথব্রাহ্গণে এক যন্্র-বাচক বামন-রূপী খিঞুুর উপাখ্যান আছে; তিনি 

শস্থরগণের নিকট হইতে কৌশলক্রমে সমণ্ত ঠুমগ্ল অধিকার করিয়। লন। 

যেই উপাখ্যানটি এই স্থলে আবিকল উদ্ধৃত হুইতেছে। 

নাস না স্মন্ববাস্ব তলত গাজাদন্যা: দব্মছিং। ননী হু 

ক্সনুন্ঘলিনান্তহঘন্থান্হা ললিব5ক্মাব্লনত্' বব ধুনললিলি ॥ €॥ 

ন প্রান্্ষদ্ললাঁ ছণিবী নিমজালক্ই নাঁ নিমভ্মীঘজীনালনি। 
নালাহাঁ স্বলমি: দত্তান্মান্ত্বী নিলজলানা স্সমীস্ব; ॥২॥ নহ্ 

লনা: ম্স্ববুনি'মলন্ন জনা বলানন্তহা; ছঘিনী সন নহ্ষ্যানী অল- 
০৮ টা ০০ পপীট পিপিপি শক শি পা পশীশিশিসপ পপাাপপপাপাীশীি শি তি শা -াশিশীপিশপপিশি 

.« এই গয়শিব শন্দ পইয়াই কি গযা-মাহাগ্র ও গয়াহরের উপাখ্যান বিরটিত হইয়াছে? 
পন বিগ নামক আদিত্য-বিশেষের অর্থাৎ শ্থধ্যের গয়শিরে (অথাৎ অন্তগরমন-স্থলে ) পদ- 
বিদেপের প্রগঙ্গ আছে এবং যখন পেৌঁঝণিক বিষুবও গয়শিবে ( অর্থাৎ গয়ানরের মন্তকে ) 
শাগণের কথ। লিখিত রহিয়াছে, তখন ৭ অনুমান কৌন রূপেই অদন্তব ও অসঙ্গত নয়। 



২৫২ ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদাঁয় । 

লামন্যা নিমললী। জনন: ব্যাল অহ্ত্মী নল মজমন্ীনি। এ 
অ্পলন নিষ্্য অহন আন: ॥ ২ ॥ ন ভীত; ববুলাওজ্আা ঘৃঘিল্যা- 

লামজনাভ নর লী$চ্সব্ৰা লামা জনি । নন্তবা ক্সুতন্ন হনাস্্র্যা- 

নহ্নস নিথ্য্লিজ্রান নানত্বীক্স বুনি ॥ 8॥ নালনী স্ব নিষ্যযবান। 
না ল জিল্বীভি মন্ত্র লীওহূ্ঘ লী যক্সমন্মিনলতৃহিনি ॥ 4 ॥ ন 
দাস নিষ্য্' লিনাত্ম ভ্ন্হীলিকলিন: দহ্ন্ক্ট্েল লাল ব্য ল্াকুন্্মা 
সহিক্তানীনি হুজিষানব্ৰ ভুল ল্লাক্জন্হঘা সবিব্ক্কামীনি দয 

জল্লাবনিল ল্লাক্ছন্ত্ঘা সহিব্তক্্ালীন্বন্নহন: ॥ হই ॥ নঁন্ছন্তীলিহ- 
লিন: সহ্বষ্কো বিন" ভ্বহষ্তান্ বলামাস নলান্বন্ন; আাক্সন্লগ্নক্ফীন 

মা ঘভ্সা ঘুঘিনী' ফলনিন্হন্ন। 
শতগথব্রাঙ্গণ | ১। ২। ৫1 ১7৭ ॥ 

দেবগণ ও অন্থরগণ উভয়ে প্রজাপতিব সন্ভান। তাহার! পরস্পন বিরোধ 

করিয়াছিলেন ) তাহাতে দেবতারা পরাস্ত হন । অন্থুরের| বিবেচনা কিল, এই 

পৃথিবী নিশ্চয় আমাদেরই | ত২পরে তাহাণা বলিল, এস আমরা এই পৃখিণা 

ভাগ করি) করিয়া তন্বারা এীবিক। শিব্বাহ কাঁতে থাকি । তদনুসারে, তাহা। 

বৃষ-চণ্ম দিয়া পূর্বব-পশ্চিমে খিভাম করিতে লাগিল । দেবগণ শুনিয়া কঠিলেন। 

অন্থরেরা পৃথিবী বিভাগ করিতেছে, অতএব এস আমর! বিভাগ-্খে গমন 

কি। যদি আমরা উহার অংশ ন| পাই, তাহা হইলে, আমাদের কি হইবে? 

তাহার! যক্গরূপা বিষুকে পুরোবন্তী করিদ' তথায় চলিলেন এবং বলিলেন, 

আমাদিগকে পৃথিবীর অধিকারী কর; আমাদগকেও হার অংশ দান কৰ। 

অসুরের! অস্ুয়া-পরবশ হইয়া গ্রতুাত্তর করিল, বিঞু যে প্রমাণ স্থান ব্যাগিয় 

থাকিতে পারেন, তাহাই দিব ! বিষ বামন ছিলেন। দেবগণ তাহাতে অন্থা 

কার করিলেন না) কিন্তু আপনাদের মধ্যে এইকথ। বলিলেন, অন্তরের আমি; 

দিগকে যজ্ঞ-পরিমিত স্থান দান করিয়াছে। তাহারা যথেষ্ট দিয়াছে। পরে 

তাঁহার! (অর্থাৎ দেবগণ ) বিষ্ণুকে পূর্বদিকে স্থাপিত করিয়া ছন্দসমূখে পরি" 

বেষ্টিত করিলেন; বলিলেন, তে।মাকে দক্ষিণ দিকে গায়ত্রীচ্ছন্দে পরিবেিত 

, করি, পশ্চিম দিকে ব্রি ভচ্ছন্দে পরিবেষ্টিত করি এবং উত্তর দিকে অগতীঙ্ছণে 
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পরিবেষ্টিত করি। এইরূপে তাঁহাকে চতুদ্দিকে ছন্দে পরিবেষ্টিত করিয়া, তাহার! 

আগ্কে পুর্ধব দিকে স্থাপিত করিলেন, এবং অর্চনা ও শম করিতে করিতে 

বিচবণ করিতে লাগিলেন । তন্বার! তাহারা সমস্ত ভুবন প্রাণ হইপেন। 

এবিষয়ের খৈদিক প্রমাণ যাহা কিছু উদ্ধত হইল, ভাহার ঘগিতার্থ এই যে, 

ধগদমংহিতানথসারে, আদিত্য বিশেষ বিষণ অথাৎ সূর্ধা উদদয়-কাঁলে উদয় গিরিতে 

মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে, এবং অন্ত-কালে অন্ত-গমন স্থলে পর*বিক্ষেপ করেন) 

মার শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে, যক্ঞ"্বন্ূপ বামন-বপা বিষ কৌশলক্রমে অনুর 
গণকে ছলনা পূর্বক অবনিম গুল অপিকার করিয়া লন। এই সৌর-কা্ি ও যজ্ঞ 
সঠিমা-প্রতিপাদক ট্রিক উপাখ্যান হইতে স্থ্টি-স্থিতি গ্রলয়কর্তা বৈকুষ্ঠ-বাসী 

গৌবাণিক বিষণ বামনাবতার-বিষয়ক কি অদ্ভুত উপাখ্যানই উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
হিন্দু সম।জে তাহা সু প্রসিদ্ধ আছে, অতএব বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে আর লিখিত 

হল ন|।। ভাগবতের অষ্ট্মস্কদ্ধের সপুদশ অবধি রয়োবিংণ অধ্যায় পর্যন্ত, 

পযপুরাণের উণরথণ্ডের আটচন্রিশ ও উনপঞ্চাশ অধ্যাম» এবং বামনপুব!ণের 

প্চান্তধ অধার পাঠ করিলেই দণিশে জানতে পারা যাইবে। সেই উপাথাা 

নন মধ্যে বৈদিক ও পৌরাণিক বিন অনেদ-গ্রতিপাূন উদ্দেশে একটি কৌশ- 
19 গ্রকাশ কর হইয়াছে । বৈদিক বিঞ আদিতা-বিশেষ। বামন-কপী পৌঁবা- 

'ণক বিষণ অদিতির পুত্র, জুঙবাং তিশিও আদিত্য । ইহ! হহলে, উভয় 

[ববুতে এ অংশে সুন্দর এঁক্া রহিয়! ঘায়। 

এ পর্যান্ত বিষ্ণুর বিষয় যংকিঞ্চিৎ যাহ লাখত হইল, সমস্ত পাঠ করিলে 

বেখিতে গাওয়া যাষ। প্রাচীনতর শান্্র-গ্রমাণ্, পুকষ ও ব্রহ্মার নামহ নারায়ণ, 

পশ্চৎ অপ্রাচীনতপ গ্রন্থে তাহা বিষ্ুতব নামাবণী মধ্য সঙ্গিণেশিত হহয়াছে 

পাচীনতর শান্বেব মত এই যেওব্রহ্ষ। ও প্রজাপতি-সংজ্ঞক পুকৰ জণণায়ী ছিলেন; 

তৎপাববর্তে অগ্রথচীনতর গ্রন্থে বিষুই জমুদ্রশায়ী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন) 
গাঠানতর শাস্ত্ান্থলাবে, বেদ, বিরাট ও বর্ণের সৃষ্টি গ্রত্বতি বে কতকগুলি 'বষয় : 

+ঙ্ধা ও পুরুষ দেবের ক্রিয়! বলিয়া হিনুমগ্ুলীর সংস্ক'র হিল, অগ্রাচীনতর গ্রন্থে 

তাহাও বিঝুর ক্রিগ্কা। বলিয়। গ্রকাশিত হইয়াছে, এবং গ্রাচীনতর শান্ত গ্রমাণে, 

পৃক্বতন হিন্দুবা মস্ত কুম্্াদি কতকগুলি দ্েবাবতারকে ব্রহ্ম ও গ্রজাপতির 

মধতার বলিয়। বিশ্বাস করতেন, অগ্রাচীন হর শাস্তামুদারে, ইদাণীস্তন হিন্দুরা, 



২৫৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদীয়। 

সে সমুদায়কে বিষুর অবতার বলিয়! প্রত্যয় যাইতেছেন । ফলতঃ পৃর্বতন দেবতা 

বিশেষের অনেকানেক উপাখ্যান পশ্াৎ রূপান্তরিত ও পরিবন্ধিত করিয়া পৌঝা- 

ণিক বিষু্র মহিমা প্রকাশ উদ্দেশে নিয়োজিত হহয়াছে ইহ! হিন্দু শাম্ের বত 

স্থলে দেদীপ্মান দেখিতে পাওয়| যায় । ভক্ত জনেরা অন্যদীয় সুশোভন অলঙ্কাণ 

অপহরণ কবিয়। আপন আপন ইষ্টদেবের মনোমত সজ্জা প্রস্তুত কাঁরয়! দিয়াছেন। 

এইবপে উদ্ে।ব পিও বুপোর স্কদ্ধে' স্থাপন করিয়া হিন্দুধন্ম্ের অভিনব রূপ 

উৎপাদন কর! হইয়াছে। হিন্দু শা ক্রমশঃ কতই পরিপর্তিত ও কি বিপর্যাস্তই 

হইয়া! গিয়াছে ! 

রাম-পরশুর/মদি (বিধ্বতারের মধ্যে হিন্দুসমাজে এখন রাম ও কঞ্চের 

উপাসনাই প্রচপিত ও প্রবল। পুর্ব কালে অনাধারণ বীর-পুকষদের অঙ্ঠন| 

নাঁনাদেশে প্রচারিত তয়। সেইকপ ভারতবর্ষেও রাম-পরশুরামাি বীর-পু্ঘ 

দেখত! বলিয়া কার্তিত ও পুঞ্জিত হইয়া আদিয়াছেন। রামচন্ত্র দক্ষিণাপথে ও 

লঙ্কায় অর্থাৎ মিংহল দ্বীপে * গমন করিয়া শৌধ্য-শীরধ্য প্রকাশ করেন ইহাই 

কীর্তন কর! রামায়ণ-রচনার প্রধান উদ্দে্ । পবশুরামও এ অঞ্চলে পরিব্রমণ 

পূর্বক কেরলরাজ্য সংগ্থাগন ও তথায় বারংবার আর্ধ্য-বংশ ও আধ্য-ধর্শ গুতিষ্ঠা 

করেন এইরূপ বর্ণিত আছে 11 হয়ত, ইনি ঠাবতবর্ষের দক্ষিণথণ্ডে আর্ধ্য বাস 

ও আধ্য ধর্-সংস্থাপনের স্ব্রপাত করিয়া যান। ফলতঃ রাম পরগুবাঁম উভয়েরই 

উল্লিখিত রূপ পরিকী্িত বারদ্ব-গুণ-প্রগুরেই তাহাদিগকে বিষ্কবতার করিয়া 

তুলিয়াছে। 
পি পাশা পাশশিীপীপীটশিশিি তি তি তি 

* পূর্নে দিংহন দ্বীপেরই নাম লইঈ। ছিল একথাটি নিতান্ত আধুনিক অনুমান নয। 

পািভবাঘ বিবচিভ একখানি পুরাতন গ্র্থে এ বিষষের একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ আছে। 

ঘীন্তবাজ লাহন্বীপী মল ঘান্ছ ললামান্থী । নল নল্লম্রসালণা ববীন্তলানিসনু স্ব | 

ঘীদ্ভঘ নন্মন' লত্রাবাদিনানল নাল । নল দীপ্গুলল লাল লবিিল নীত্তলন না॥ 

মহাবংশ। সপ্তম পরিচ্ছেদ। 

সীহবাহ রাজা সিংহ বধ কবেন, এই হেতু তরদীয় পুক্রগণ সীহল ধলিষ! উপ্রিখিত হয়: মেই 

সীহলের। এই পঙ্কা অিক।ব করিয়া তাহাতে অধিবাস কবেন, এই নিমিত্ত ইহাঁৰ নাম দীহল। 

পাঁলিভাষার সীহল ণন্দ সংস্থভভাধার সিংহল শব্দেব কপান্তব। 

+ পরশুরাম বাবংবাব দত্রিয়-কুলধবং করেন এ প্রবাদ অপব সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। 

তততিন্ন, তাহার দক্ষিণাপথ মংক্রাস্ত কীণ্ি বিধবক অন্য একটি কথাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । তিনি 

৫ এ অঞ্চলে গিয়। অধশ্থিতি করেন, মহাভ(বতের স্বল-বিশেষে তাহার সুচন। আছে। 



উপক্রমণিক। | ২৫৫ 

₹।--বেদের মধো শ্রীকৃ্ের প্রসঙ্গ প্রায়ই নাই ;কেবণ উহার সর্বাপেক্ষ 

গ্রাচীন অংশে অর্থাৎ উপনিষদ্-হাগে তাহার নাম উল্লিখিত আছে *। তডিন, 

শাস্ত্রের কোন স্থানে তিনি স্বষি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত। পরমেশ্বর অথবা একটি 

গরধান দেপতা ব্িয়! বর্ণিত হন নাই । রামার়ণের প্রথম প্রণয়ন-কালে বাম ও 
7 2০ শ্পাশশশা লিপ 777727াযপ্প লও -তটিস্ শী পাপী শশী শিপ াশাটাশাশিশিি 

খন্ড নী লুল হুদিঝল) ন্তানুণ | 

ল নক্ালিএন বাল লব্নজ্খনিদ্ জছ্িছিন।। 

ঘন: আনাৰ্থা কত ধাবহ্দানন লিখন | 

এ্গা আলহৃবন্মক্। লাদবান্ননন্কাননণ || 

এ।1প্তপর্প ॥ বাধন ॥ ৪৯--৬৩--৬৮ ॥ 

নহমুণি বাম। আমর অধকাধে বাস করা কণা তোমার ডটিত নঘ। অতএব তুমি 
'শ্ষণএসুদ ভাবে গমন কর) ততপবেই সাগব ঠাইর নিমিগ্ডে এপাবক দেশ শিল্মাণ ধরিয়া 

|দলেন। তিনি পৃথিবাব অপবাঞ্ দেশে গ্রমন কণিলেন। 
কণ্দ পুরাণের ওত খঞ্ডে লিখিত আছে) 

নযথএ ভা হু লন্রণাশ্ দত লামিন | 

এঙ্গননলন্মন্দঘুন্ ॥ 

আন্না লক্মান বল পিদাল দগন্দিনাণু। 

সামহুনিষ্াবীনাল ঘুদীননান্লহার্মলা || ইত্যাদি। 

কবন্দপুবাদীয নহ্াজিথণ্ডের উত্তর কা, 
ঠএন পবশ্তণান সেই আাঙ্ষণ-বর্তিনিত দেশে কৈবদিখকে দেখিয়া যঞ্ঞহঞ্র প্রদান কবিলেন এবং 

42 2৩-পাঞ্ধণবিগকে নিজ গোত্রে স্বাপন কবিয! স্প্রাত মনে বললেন, (ইত্যাদি)। 

কেবণ-৪তগন্তি নানক গঙ্ে পবশুরামেব দক্ষিণ।থ-নংক্ষান্ত কীত্তি সমুদ্য মবিণেষ বশিত হঈ 

ত৮)01910৮50)1071111,011155100115, 9172৩ উ৬11১00, [২1.101011210 

(11001), ৬1. ১, এই ছুই পুণ্তক পাঠ কণিলে এব্ষয়ের অনেক কথা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । 

। অহী লনুঘাৰ আনি: কৃত্ান এননীঘুলামালানা। আদিদান্ত তব ঘ অধুত 

পাঁশথলাখাধ লন বম সনদহ্বা নাঘিনলঞ্ত্যললনিন সাব্মঘার্নধনী[ন | 

ছন্দেগো।পনিষদ্। ৩ প্রপাঠক। ১৭ খণ্ড ॥ 

'এবার বংখোভণ খোর খবি দেধকী-পুত্রকৃ্ণকে তাহ। উপদেশ দিয়া বলিলেন। ঠিণি (এব 
৭1) উন-রহিত অর্থাৎ কামন|-শুগ্ত হ১লেন। তাহা এই, অন্ত কাঁলে অর্থাৎ মৃত্ু-সমযে এই 
ঠন বাঝা অবলম্বন করিবে, অক্ষিতমসি, অচ্যুতণসি ও প্রাণস্শতম।স। 

্ ঠেন্তিরীয় আরণ্যকে বাহুদেখের প্রদঙ্গ জাছে বটে ৮ কিন্তু তাহাও কৃষ্ণধিযের অধিক 

পি এ 

4 ০ রি এ ৩১০, 885৮2453558) এত এল লহ হজ 

* তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ১*। ১। ৬॥ 



২৫৬ ভারতব্ধীয় উপাসক-সম্প্রদ্ধায়। 

মহাভাধতের + প্রথম রচনা-কালে কৃষ্ণ বিষ্ণবতার বলিয়! পরিগণিত ছিলেন 

ন। এই অনুমানের বিষয় ইতি পুর্বে লিখিত হইয়াছে 1। এক সময়ে থে, কৃ 

ঈশ্বরাৰ্তার বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল না, মহাভারতের মধ্যে তাহার বন্ৃতব 

নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। দুর্ধ্োধন, ছুঃশামন, কর্ণ ও শকুনি শ্রীরুষ্ণকে 

প্রাচীনতের পরিচায়ক নর । একেতো, বেদেব সমশ্ট আবণাকভাগ অপেক্ষাকৃত অগ্রাচীন $&; 
তাহাতে আবাব, ঘে কন পধান্ব কেবল বৈদিক ,ধম্মহ ভ।রতপধাঁয় আঁথ্যবংপীয়দেব জাতীয় 4 
ছিল, তৈভ্তিরাঘ আরণাকে তাহাব উত্তবকলাণ পন্ন-কথাদি বিনিবেশিত রহিয়াছে +। অতএব 
এ আরণ্যক সমধিক অপ্রাচীন | উহার যে অংশে বাইদেবের নাম লিখিত আছে, তাহাৰ নাম 
যাঞ্জিকী উপানযদ। তাহ! রর সুপ্রদিন্ধ দণোগনিষদের অন্তগত ছান্দোগ্যোপনিসদ্ অপেঙ্গ। 
আধুনিক তাহার মন্দেহ না! 

অথ রি মহ|ভাঁরতীয় অষ্টাদশ পর্বেব। 

প ৯৯ পুষ্ট।। 
রা হ্ীকুতৰ ঈঙ্বরত্ব-গরতিপাদক আনেক স্থল যে পণ্চাৎ বিনিবেশিত হয, ইহ| এক. 

বগস্পঞ্গ দেখিতে পাওয়া যায়| অহাভ।বতায় মুল উপাখ্যানের সহিত কুধ-গরণান ভগবদ্গীহীর 
কোনবপ সম্বন্ধ নাই। ঘোরতৰ ধরন মণ্যে একখাশি ণবশার্থ-প্রধান সঙ্কনিত দশন-পাঞ 
সনল্িবেশিত কব। হইয়াছে । প্রকৃত, “হাটিব মাঝে বগান্ঞান” | এ প্রবন্ধ-রচনী৭ রে 

কিজাঁন? জাবাজস।র ধংস তম ন।, অতএব যত উচ্ই! নব হা কর, তাহাতে কিছুমাত্র পাত 
নাই। শান্তিগর্ষেন ২০৭ আবা।যের উপ।খ্যানটি কেবগই বিফ-মহিমাকীঞন , তাহার এথো 
কয়েকটি গুলে কুধবাচক শব্দ বিণানান আছে এবং সন্পাশেষেব ছুটি পোকে বি 9 কুকের আরে 

বর্ণন কৰা ভযাছে । পাঠ করিলে, এ শেন লু পণ্চাৎ মংসোজিত বলিয়া সহজেই অনুমান হয। 

এই স্থল গুপি বহিত করিলে, লিখিত উপ।খানেব কিছুগর আপচয হস না। শাপণ্তিপব্রেৰ ২৮০ 

অধ্যায়ে বিষুব সহিমা-কী্নই চলিতেছে , পথনে তাহাব মধ্যে কোন স্থলে কুধ্ঃ-প্রনঙ্গ উপগ্থিও 
নই ; সব্বণেষে তা কেন উপলক্ষ বা গযোষ্জজা 2১ন। ব্যতিবেকে তীগ্মকে জিজ্ঞামা কবিলেন, 
পিতাসহ। এই কুপই কি সেই ভগবান্ নারাঘণ? এই শেম অংশ টুর পরিত্যাগ ক'লে ? 
উপাথ্যানের কিছুমাত্র হানি হয ন|। এ উপাখা।নটি আদ্ো।পাস্ত পাঠ করিয়। দেখিলে বোধ হয 
যেন কৃনঃকে পুর্নরঙ্গ ভগব[ন্ বলিয। প্রতিপন্ন করিব উদ্দেশেই এই অপ টুকু পণ্ত প্র্গিপ্ত 
হইয।ছে | 

পাটি 
শিট 

₹. এই পুস্তকের প্রথম ভাগে প্রকাণি [ত উপ বর্গাণকাধশের ৭ ৯৭ পৃ দেখ | 
+ তৈত্তিধাধ আ[রণ্যকের দশন প্রণাঠক পাঠ করিলেই এপ অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়। 

যাইবে। 

1 যাজ্রিকী উপনিষদেব নানা প্রকার গ1ঠ আছে ) দ্রাবিড, আদ, কার্ণাটক ইতাদি। এ 
কযেকটি দেশ দর্ষিণ।গথের খন্তর্গত। অতএব এ বিষয়টিও এ উপনিষদের বার আরণাকের 
অতিমাত্র আধুনিকত্বেব প রচাঁধক | বেদের প্রাচীনতর অংশ-সমুদায়-রচনার সময়ে দর্গিণাপথে 
আধ্যবংশীয়দের বাঁসবিস্তাব হয নাই। সেই সগন্ত অংশে দক্ষিণ 'খণ্ডেব অন্তর্গত কোন স্কান 
ও কোন ধস্তর কিছুাত্র নামগ্ধ নাই ।-___এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রকাশিত উপত্রমণি 

$ কাংশের ০৩ পৃত্া। 



উপক্রমণিক।। ২৫৭ 

ব্ধন করিতে কৃত-সংকল্প হন * | কর্ণ মদ্ররাজ শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষ। গুণবান্, 

বলবান ও বীধ্যবান বলিয়! বর্ণন করেন 1+। ছুর্যোধন শণ্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষা 

গুণশালা, ব্ল-বীধ্য-সম্পন ও অশ্ববিদ্তায় নৈপুণ্যশালী বলির! প্রশংস। 

করেন | যুধিষ্ঠির রাজহুয় সভায় কুষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করাতে, শিশুপাল 

ুধা্টরার্দিকে যার পর নাই ভংমন| করেন এবং সেই সঙ্গে কৃষ্তকে একটি 

নিতান্ত নিকৃষ্ট সামান্ত লোক ধাপয়া অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে 

থাকেন খ। এই সমস্ত পিষয় থে সময় প্রথম কথিত, রচিত বা গ্রচারিত হয়, 

দূ নময়ে শরীরকে দেবাবতার বপিয়। সব্বনাধারণের বিশ্বাস থাকা কোনমতেই 

সত নয়। ভাগবত ও ব্রঞ্গবৈবধর্ত পুরাণে এক স্বম্ুং বিঞু অর্থাৎ পরাৎ্পর 

পবমেশ্বর বলিয়াই বৃণিত হইয়াছেন । “কৃক্ঝস্ত তগবান্ স্বয়ং* 8 | এমন কি, 

হারে অবতারের মধ্যে গণ্য করিলে, তাহার অবমানন। করা হয়। এজন্ 

বিবারের চিত্রপটে শকষ্চেব গ্রাতদ্প চিএত হয় না। কিন্তু তিনি 

একেবারেই এরূপ উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। শ্বয়ং বধু) দুরে থাকুক, প্রথমে 

তায় অংশ বাঁলয়াও পারগৃহীত ছিলেন না। পিঞু-প্রধান বিষ্ণপুরাণে লিখিত 

মাছে, কৃষঃ বিষুণর অংশের একটু অংশমাত্র। 

মল্পঘ সুমনালনত্ অন্ দুভীওস্লিত লা । 
বিদ্যাব্মাযন্মুনিনহিন অমনা দ্িনল্ ॥ 

রর বঞ্ুপুরাণ | ৫1১। ৪ | 

মৈথেয় ! বিদুস অংশের এংশ স্বকূপ (আক ) জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতেপ 

[সমস্ত 'হতকৰ কাযা নাধন কারয়াছেন। 2ম আমার নিকট তাহ! জানিতে 

ঠা বু পিয়ন ; বণ কর । 

মহাভারতের গল-বিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এক সময়ে বিষ্ণুর 

মষ্টদাংণ মাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন । 

* উদ্যেগ পর্ব । ১২৯। ৫ ইত্যাদি । 

 কণপর্ব। ৩১ । ৬১৬৬ ॥ 

 কর্ণপর্ব। ৩২। ৬১--৬৪ ॥ 

ণ নভাপর্বব। ৩৬ ॥ 

১ ভাগবত। ১ স্বন্ধ। ৩ অধ্যায়। ২৮ শ্লে।ক ॥ 



২৫৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

নবীবার্ন নন্ঘাম নিত্তি ঈয্নলব্য নল্। 
ন্ববীনান্ত্'ন বীল্সাব্ীন্ মানমন্ঠান স্ত্বিমান্ ॥ 

শান্তিপর্ব। ২৮১ । ৬৪ | 

এই অবিনশ্বর কেশব তীহারই অষ্টম অংশ স্বরূপ জানিবে। সেই বুদ্ধিমান 

পুরুষের অষ্টমাংশ হইতে লোকত্রয় উৎপন্ন হয়। 

শ্রীভাগবতের সমুদ্বায় কথ! কিছু তদীয় প্রণেতার ্বকপোল-কল্পিত নয়। 

অন্তানা পুরাণকর্তার ন্যায় তাহাকেও পূর্ব পূর্বব উপাখ্যান সন্কণন করিয়! 

তাহার অভিনবরূপ বেশ-বন্যাস করিতে হইয়াছে । অতএব, শ্রীকৃষ্ণকে পরাং 

পর-পূর্ণন্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রচার কর! তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, 

কৃষ যে বিষুর অংশ মাত্র এই অপেক্ষাকৃত পূর্বতন কথাও ভাগবতের মধ্যে 

র্হিয়। গিয়াছে । 

ঘব্সাদলাম অন্মহ্স সম্মলাঘনহ্ব্স ত্ব। 

ক্সন্রনীষ্ধাঁছি মমনালগ্রুল জহাীত্ৰহ: ॥ 
ভাগবত। ১০। ৩৩। ২৭॥ 

অধর্দ-দমন ও ধর্ম-সংস্থাপন উদ্দেশে ভগবান পরমেশ্বর অংশবতার ( অর্থাৎ 

নিজ অংশস্বরূগ কৃষ্ণাবতার ) হইয়াছেন। 

স্থলাত্তরে লিখিত আছে, কুঞ্ঝ বিষ্ণুর একগাছি কেশ মাত্র । 

হত্র ঘহ্বুঘলানঘ্ত ললনান্ হক: | 
শলভ্তাহান্সল: জন্ী বিনন্ধন্যী মন্রান্ুল ॥ 

তত্রান্ত ন্ব স্তহালনী লন্জন্জী নন্তনানবী। 

গ্রান ৭ ০ তির ॥ 
টব 

চি তলব রা 

নহ্যাঘমভ্ভলী মলা লন্জন্মী লনিলা ত্তবা; ॥ 

ক্ষননীভা ভ নলাঘ জঁঘ ঘানমিনা শুনি। 

জাবনদি ঘন্তৃমূননিন্ান্ল স্হি: ॥ 
বিষুপুরাণ। ৫1 ১। ৫৯, ৬৯১ ৬৩৪ ৬৪। 



উপক্রমণিক| | ২৫৯ 

মহামুনি! ভগবান্ পরমেশ্বর (দেবগণ কর্তৃক ) এইরূপ স্তযমান হইয়! আপ- 
নার শুরু ও কৃষ্ণ ছুইগাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং দেবগণকে বলিলেন, 
আমার এই কেশদ্বয় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া! ভূলোকের ভার ও ক্লেশ মোচন 
করিবে। ৮ ৮ ৮ রি. ৫ ৮ ৮ দেবগণ ! 

বস্থদেবের দ্েবকী নামে দেবতা-সদৃশী যে এক ভার্ধ্যা আছে, আমার এই কেশ 

তাহার অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে । এই কেশ তথায় অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে 
সমুৎপন্ন কালনেমিকে সংহার করিবে। এই কথা বলিয়া বিষ অন্তরহিত 
হছলেন। 

এক সময়ে যিনি এইরূপ বিষ্ণুর অংশের অংশমাত্র বলিয়! গণ্য ছিলেন, পশ্চা 
তক্ঞগণের ভক্তি প্রভাবে উত্তরোত্তর তাহার অতিমাত্র উন্নত পদ প্রকল্পিত হইয়া 
মাসিরাছে। মহাভারতে তিনি সচরাচর রাজ। ও বীর-পুরুষ, কুল্সাপি উপান্ত এবং 
কোথাও বা কঠোর তপন্তায় অনুরক্ত উপাসক বণিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। উহার 
কোন স্থানে তাহ! কতক শিবোপাসনা-বুত্তান্ত ”, কুত্রাপি শিব-রুষ্ণের বিবাদ. 
প্রসঙ্গ 1, এবং কোথাও বাঁ উভয্বের অভেদ ভাব!-বর্ণন সন্নিবেশিত আছে। 
নরণারায়ণের অবতার-গ্রসঙ্গে লিখিত আছে, নারায়ণ মহাদেবের গল। টিপিয়। 
ধরেন, ইহাতেই তাহার কগদেশ নীলবণ হইয়া যায়। 

নন হন অন্বতৃলূন অন্তত অগ্বান্থ দাফিলা । 
নাহানয; ঘ নিথৰান্সা নলাহ্ম ছিনিন্ব্তলা ॥ 

শান্তিপর্ব। ৩৪৪ | ৮৬ ও ৮৭॥ 
পরে সেই বিশ্বের আত্মাম্বরূপ নারায়ণ এই অদ্ভুতম্বরূপ মহাদেবের কঠদেশ 

হস্ত ঘর] ধারণ করেন, ইহাতে তাহার গলদেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাঁয়। 
শাস্তিপর্ধ্বের উক্ত অধ্যায়েরই ১০৭ শ্রোকে লিখিত আছে, মহাদেব নাঁরায়ণের 

এ্ঃস্ুণে শুল-প্রহার করেন, তাহাতে একটি চিহ্ন হয়, সেই চিহ্বের নাম শ্রীবৎস 
চিহ। দেখত|-বিশেষের ভক্ত-বিশেষের ভক্তি-ভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই 
সমস্ত বিরচিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। 

্শিিশশিটিতি ২২২৯ তত 

রঙ 

পোখপব্ব। ৮*। ৪৩॥ শাস্তিপর্ব। ৩৪৩। ২৪--২৯। 
1 শাস্তিপর্বব। ৩৪৪। ৮৫--১*৭ | হরিষংশ। ১৮৩। ১৭ ইত্যাদি। 
1 শীস্তিপর্বব। ৩৪৩। ২৬ ও ২৭॥ হরিবংশ , ১৮৪। ১১। 



২৬০৩ ভাঁরতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রাদায়। 

রুষ্ণ বৈদিক দেবতা নন একথা ইতিপুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কোন 

কোন পুবাণকর্তার গুণের পরিসীম! নাই । তাহারা কুষ্ঝ দুরে থাকুক, রাঁধাকেও 

বৈদিক দেব! এবং বেদ-শান্্রকে এ উভয়ের মহিমা-র্ণনীয় পরিপুর্ণ বলিয়! 

প্রকাশ কবিয়াছেন । রাধার বিশ্বয় বেদেব মপো থাক! দূরে থাকুক, হরিবংশ, 

ভাগবত, বিষুঃপুবাণ এই সমস্য বিষুপ্রপান শ্রেষ্ঠ পুবাণাদিতেও খিদ্যমান নাঈ, 
ব্দে-শান্ত্ের সর্বাপেক্ষা অপ্রাচীন (উপনিবদ) ভাগের মীমাংনাকারী শঙ্গবাচার্ষ। 

রাধার বিষয় জানিতেন না। ন্যুনাধিক সহত্র বৎসর হইল, তদীয় শিষ্য আনন্দ- 

গিরি শঙ্করবিজয় নামে শঙ্করাচাধ্যের জীবন-বুত্তান্ত বচনা করেন) তাহাতে মে 

সময়ে প্রচলিত বলিয়। উ্নিখিত শৈব, শাও) বৈঝঃবাদ হিন্দু শান্্রোক্ত সমুদাঃ 
প্রকার উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ আছে *; তন্মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী প্রতি খিষু- 

শক্তি ও বাসুদেবের কথাও সন্গিবেশিত রহিঞাছে 1 কিন্তু রাধার নাম-গঞ্ কিছুই 

নাউ। যদি “দস সময় বাঁধার বিষয় প্রচারিত থ|কিত, তাহা হঈলে এ গ্রন্থে তাহার 

প্রসঙ্গ না থাকা কোন মতেই সম্ভব ও সঙ্গত নয়। ফলতঃ রাধ(র উপাখ্য।নটি 

নিতান্ত আধুনিক ৷ অথচ ব্র্গাবৈবর্তপুবাণের নচধিতা মহাশয় লঙ্জা-ভয পরি" 

তাাগ করিয়া অম্নান বদনে বলিয়াছেন, 

হাতামজ্ছব্য আন্নি: লালন লিছপিনা। 
১৮৫ ৯ ১৫ ৯৫ ৯৫ ১৫ 

ৰদীন্ি জীহিঅন্মাঘ জন্মমীনা ম্যলাম্যনন্। 

আজ্াহী মনামত্ত স্যন্যত্ব ঈস্বুন্ভূজন্॥ 
শ্রজ্াহলাযুলীল্গালিমান্জাহী মন্তনন্মলন্ । 

অনযাজ্ববীবিক্স: দবঘসনি ল লাম: | 

বদীন্ছি লিস্বলা মনি তাহ ্ম্যসবাকন। 

ঘতছ্যিন লভালন্হ ১৫ ১ ৮ 

শজ্াৰ্: লন্নাত্্ নন্মব্সন্াপীন স্। 

কহানি ঘাছি বাক" নহ্ন্মান সব: য়ল্ ॥ 
_ শি - লি পিশপীশীশি শি শতিশ্ািশিশীলীিপতিপীিীশশিটীশিশীট টি 

*. শঙ্করধিজর | ৩--.৫১ প্রকরণ। 1 শ)বি, ৬,২* ও ২১ প্রকরণ। 



উপক্রমণিক| | ২১১ 

ক্সাজাহস্ত্ীসঘীহাতি' হালজন্ি' সহী অগা । 

মীলঙ্কি' মীমননি ঘক্রন্জালন্হিক্মনিল্॥ 
সুন্যনি: জ্মহবাল্মীমান্লীন্ঘজানস্ত্ ব্দিব্িমল্। 

হাবাহীজন্যন্মনযা অমল্ন লাল অত: ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ৷ শ্রীকষ্ণগরন্মাথণ্ড । ১৩ অধ্যায়। 

ন(মবেদে রাধা শবের বাৎপর্তি নিরূপিঠ আছে। ৮৮৮৮ 

রাধা শব্ধ উচ্চারণ, শ্রবণ ও স্মরণ করিলে, উহার অন্তর্গত রকারে 'কোটি-জন্মা- 

(দত পাপ ও শুভাশুভ কন্দমভোগ পিবুত্ত কবে, আকারে গর্ভব।স অর্থাৎ পুনর্জন্ম 

এবং রৌগ ও মৃত নিবারণ কবে এণং ধকারে জায়ুক্ষ॥ ও আকারে নংসার-বন্ধন 

হহতে মুক্ত করে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । পাবে শকৃষ্ণেব পদ-কমলে 

নশ্চল। ভক্তি, দাস্যভাব, সমস্ত অভীষ্ট পিষয় ৪ সদানন্দ ৮ ৯৮ প্রদান করে। 

পকাণে স্বয়ং হরির সহিত মহপ|স সাও সারূপা মুক্তি এবং তন্বজ্ঞান প্রদান 

করে। আকাবে হরিসদূশ তেজোরাশি, দান-শক্তি, যোগ-শক্তিৎ যোগমতি 

ও নিরন্তর হরি-্মরণ সম্পাদন করে। রাধা শ্ধ ম্মবণ ও মনন করিলে, মোহ, 

পপ, বোগ, শোক ও মৃত্যু কম্পিত হইতে থাকে ইছাতে সংশয় নাই, এই 

বদের উক্ত । | 

'ঘ দেশ হইতে বেদ-বিদ্যা একে বাবে অন্তহ ত হইয়াছে, তিন অন্য দেশে 

একপ মনি প্রা গ্রচাব কবা কোন বপেই সন্তব নঘ। কোন বেদ-াবদ্য|-বিশ।- 

বদ নিরপেক্গ পুত এবিষয়াট পর্যালোচনা করয়া ব্রহ্মবৈণর্ত পুরাণের রচগ্রিতাঁকে 

কি বিশেষণে বিশেধিত করিবেন বলিতে পারি না। 

শঙ্চববিজয় খুষ্টাব্েধ নবম শতাব্দীতে বিরচিত হয়; তাহাতে বাসুদেব এবং 

শীষের নাম ৪ জদীয় উপাপনা-গ্রসঙ্গ সন্নিবি্ট আছে। তিনি ভঞ্জ নামক 

বৈধ সম্প্রদায়ের উপাস্ত বলির উল্লিখিত হইয়াছেন । 
শাহী লনা বলুবু: । ব্বালিন্ নার্মলুন: দহুননৃক্দ: অক্্রহা লবাকৃবল দহ: ঘলদক্ব: 

নহনকাতথ: অথ বালকখাত্যঘনাহ্মিসলল ল.মাং লিনন্ঘিত্ব সিভানললিততস্থাং 

শব নাল দুব্ঘজ্ন্লমু লিলানিন নল্িমনিভ্ভালাবব্ধাহ । লুক্তা নগ্ন দ্গিল্ব লন্বীঘাহুনক- 

পণঘা নিবাদানাধারীজন্াথ সাশ্ঘযাল:। 

শঙ্করবিজয়। যষ্টপ্রকরণ। 



২৬২ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

বরাহমিহিরের লময়ে অর্থাৎ খৃষ্টাবের যষ্ঠ শতাবীতে হিন্দুধর্থের যেরূপ 

অবস্থা ছিল, তিনি সে বিষয়ের একথাঁনি গ্রন্থ লিখিয়া যান এবং একটি 

আরবী গ্রন্থকার আরবী ভাষান্ন তাহার অনুবাদ করেন। সেই পুস্তকে 

দেখিতে পাওয়। যায়, সে সময়ে এক্ষণকার ন্যায় শিব, বিষ প্রভৃতি সাকার 

দেবতার আরাধন! প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণোপাসনার কিছুমাত্র 

প্রসঙ্গ নাই*। অতএব এই প্রমাণান্থদারে, সে সমগ্ন পর্য্যন্ত কোন 

কষ্ণোপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয় নাই বলিতে হয়। ক্ষাঁহিয়ন্ নামক চীন- 

দেশীয় তীর্ঘযাত্রী খুষ্টাবের পঞ্চম শতাব্দীর গ্রারস্তে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-তীর্ঘ 

দর্শন করিতে আসিম মথুরায় বৌদ্ধ ধর্থেরই গ্রাঁণর্ভাব দেখিতে পান? তিনি 
স্ষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, শাক্য মুনির মৃত্যু-ঘটনার পর বৌদ্ধ ধর্ম বিন। ব্যাঘাতে 

প্রবল হুইয়া আসিয়াছে । এ নগরীতে বৌদ্ধদের বিরচিত কয়েকখানি খোদ্দিত" 

লিপি পর্যন্তও প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে +| অতএব যে মথুরা এখন কৃষ্ণোপামনাব 

াকর-ভূমি, সে সময়ে তাহাতে বৌন্ধ ধর্মের 'প্রাছর্ভাব ছিল। হিউএন্ থসঙ্গ ও 

ৃষ্টাব্ের সপ্ুম শতাব্দীতে তথায় বিংশতিটি বৌদ্ধ-বিহাঁর ও ছুই সহত্র বৌদ্ধ 

উদ্ানীন দর্শন করেন। এই সমপ্ত কথা ববাহমিহিরের উক্ত গ্রন্থের পোষক 

বলিয়। মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহাব বহু পূর্বে কৃঞ্চ হিন্দুদের দেবমগ্ুলী মধ্যে 

পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহাব সন্দেহ নাঁই। উক্ত জ্যোতিব্বিদের সমকালবস্তী 

বলিয়৷ উল্লিখিত কবীন্ত্র কালিদাস দুই এক স্থলে শ্রীব্চের দেবত্ব-গ্রসঙ্গ উপস্থিত 

করিয়াছেন। এই পুস্তকে র ১২১ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবে, এ কবি-কেশরী কথনই 

ৃ্টাব্ের ষষ্ঠ শতাব্দীর উদ্বরকাঁলীন লোক ছিলেন না। 
বনন্ড্রাম্া্যনিন্ৰ অন সপ্বান্ননন্ হন্নান 

নন্ব্লীন্ামান সমন্নি ঘন: অব্তলাব্রবন্ত রত | 

ঘল হান নদহনিনবাঁ জালিলাদন্তযন ন 

নান ব্মুবিলব্ভিলা শীদনক্ঘয নিথণী: ॥ 

মেঘদূত। পূর্বমেঘ। ১৫ শ্লোক ॥ 
শিপ শা ৩ টিটি টি 7 

+*.:0007101 1২512110005 10], 851৬, 30710) 0, 395. 

শ.[112771776 0111217101, 1848, 195,099 ৭110 192, 

1 10007810100 £519010 900161/ 01132171521. 101 1878, 1,130, 



উপক্রমণিকা। ২৬৩ 

একত্র-মিলিত বহুবিধ রত্ব-প্রভার সদৃশ পরিদৃশ্যমান উন্্রব্থঃ-থও এ সম্মুখ 
স্তত বল্মীকের শিরোদেশ হইতে প্রকাশ পাইতেছে। গোপ-রূপধারী বিষু 

অর্থাৎ শ্রীক্ুষ্ণ ) যেমন উজ্জল-কান্তি মহুরপুচ্ছ দ্বার! সুপোভিত হন, সেইরূপ, 

“তোমার কৃষ্ণবর্ণ শরীর সেই ইন্ত্রধন দ্বারা সাতিণয় শোভা প্রাপ্ত হইবে। 

্্টাকের নান! শতাব্দীর খো(দতলিপিতে কৃষ্- প্রসঙ্গ আছে *, তন্মধ্যে চতুর্থ 

তার্বাতে খোিত গুজ্ঞর-বংণীয় নৃপতি-বিশেষের একখানি ধান্পত্র অপেক্ষাকৃত 

প্লাচীন। তাহাতে উপমাস্থণে শ্রীরুষ্জ ও তৎসংত্রান্ত লক্ষ্মী ও কৌস্তভ মণির নাম 

উল্লিখিত রহিয়াছে 11 

স্বীন্বষ্ভজন্মা জন্ঘস্্হৃমাক্সিনাক্মহ: জীলুলল্লিহিন। 

লক্মীনহকারে উৎপন্ন ও ক্ণ-হৃদয়ে প্রতিষ্টিত কৌন্তভ মণির সদৃশ । 
অতএব গিপিতে যখন লক্ষমী ও কৌন্তভ মণির নাম সহকারে কৃষ্ের 

নাম বিদামান রহিয়াছে, তখন তিনি এ সময়ের পূর্বে এক্ষণকার মত একটি 

গধান দেবত|! বলিয়া পরিগণিত ছিলেন বলিতে হইবে । যত সম্য়ের খোর্দিত* 

নিপিতে কুষ্ণনাম সন্নিবি্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় শতাবধীর 

প্রথমার্ধের খোদিতলিপি খানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ লিপির তাৎপর্য্যার্থ- 

প্রকাশক উহাতে উল্লিখিত কৃণ্ণ শব্দটি? হিন্দু-শাস্ত্রোন্ত কৃষ্ণের নাম বপিয়াই 

দিবেনা করিয়াছেন । ইহা হইলে, এ সময়ে হিন্দু সমাজে তাহার দেবত্ব-প্রবাদ 
গ্রচ'ণত ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সংশর থাকে না। 

খানুদেন নামক একটি নৃপতি শ্রষ্টান্দের দ্বিতীয় শতাবীতে রাভত্ব করেন। 

ঠাহার কতকগুপি মুদ্রাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এ। বন্গদ্রেবপুত্র বাসুদেব দেবের 

উপাখ্যান পূর্বে প্রচলিত ছিল, তদনুারে প্রচলিত রীতি ক্রমে এ রালার নাম 
রাখা হয় ইহাই সম্তব। 
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২৬৪ ভারহবর্ধা় উপাসক সম্প্রদায় । 

রামকুঞ্চ গোপাল ভাগারকর প্রদশন করিয়াছেন, খু, পু, দ্বিতীয় শতাব্দীতে 

কষ্ণেপাখ্যান হিন্দু-সমাজে প্রচণিত ছিল। বস্তুতঃ এ সময়ে বিরচিত মহাভা- 

যোর মধ্যে উদ্াহরণ-স্থলে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ সংক্রান্ত অক্তুর শঙ্কর্ষণাদির নাম এবং 

কুষ্ণ কর্তৃক, কংন-বধের উপাখ্যান ঘেকপ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিণে 

উন িখত অভিপ্রায়ে সংশয় হইবাব (বিষয় থাকে না। 

জনবন্রনান্ব্ নার্ন আানমনি। 

পাণিন। ৩। ১। ২৬ সুজের ভাষা। 

কংস বধ বর্ণন করিতেছে এই অর্থে 'কংসং ঘাতমতি” হয়। 

লঘাল বব জিন্ণ নানুলুন' | 

পাণিনি | ৩। ২। ১১১ হের ভাষা । 

বান্থদেব কংদকে নিশ্চিত বধ করেন। 

বঞ্কা যে ঘটন। দশন করেন নাই, উল্লিখিত বাক্যট তাহারই উদাহবণ। 

অতএব পত্তঞ্রলির সময়ে উটি একটি প্রাচীন উপাখ্যান বলিষ। প্রচাগত ছিণ। 

ক্ম্ডাত্তনাণ্ুত পথ্য: | 

পাণিনি । ২৩ । ৩৬ কৃতের ভাষ্য 

কৃষ্ণ মাতুলের প্রতি বিরূপ ছিলেন। 

স্তগযাতিবীযন্ত। অত জাথষা নত্ত্রনান। 

পাঁণিনি। ২। ২। ২৩ সুত্ধের তাথ্য। 

দস্বর্ষণ-সহকৃত কৃষ্ণের বল বুদ্ধি হডক। 

ন্গুবনব্থ: ন্দচহ্নবিঘা | 

নাধুহনশম্তণ; আাঘুহননিথা: | 

পাঁণিনি । ৪। ৩। ৬৪ সু্ের ভাষা । 

অক্র,ব-পক্ষীয়। বাস্থদেব-পক্ষীয় । | 

ললানু লদ্লাঞ্মঅনুগ্রতন | 

পাঁণিনি ।৬। ৩। ৬ সুঙের ভাষ্য। 

জন।দিন ( অথাৎ কৃষ্ণ) নিজে চতুর্থ ব্যর্কি । অর্থাৎ উহার আও তিনটি 

সঙ্গী (ছিল। 



উপক্রমণিকা । ২৬৫ 

এই সমস্ত উ্বাহরণের কোনটি মন্ুষ্টপ, ও কোনটি উপেন্দ্বজ ছন্দে'বিরচিত। 

মতএব বলিতে হম, পতগ্লি বিশেষ বিশেষ পদা গ্রন্থ হইতে এ সমস্ত উদ্দাহরণ 

দংগ্রহ করিয়াছেন । এই সমুদায় পর্যালোচনা করিঝা দেখিলে এইটি প্রতীয়মান 

হইয়া উঠে যে, পতঙ্জলির সময়ে অর্থাৎ খু, পু দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দু সমাজে 

রৃষ্ণো শাখ্যান সচরাচর প্রচলিত ছিল; এমন কি, এ সময়ের পূর্বে রুষ্ণ খিষয় 

অবলম্বন করিস ভিন্ন ডিন কাব্য গ্রন্থও প্রচারিত হয় তাহার সন্দেহ নাঁই। 

কেবণ উপাখ্যান ও গ্রন্থ প্রচলিত নর, তাঁদুণ ঘময়ে এবং তাহাও পূর্বেই কৃষ্ণের 

উপাসনাও প্রচলিত ছিল বোধ হয়। পুর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, * পাণিনি 

নিজেই একটি স্তরে বাসুদেব ভক্কের উল্লেখ করিয়াছেন 1। যে পাণিনি-্ত্রে 

বাস্থদেবভক্ত বাঁক বানুদেবক পদ ঘিন্ধ করা হয়, পতপ্রপি তদীয় ভাষ্যের মধ্যে 

ুক্ি-প্রসঙ্গে বাস্থদেব ভগবানের একটি নাম বলিয়! উল্লেখকবিয়াছেন। 
স্প্রন্থা লণা ল্িসাত্যা বগা ললমবানন: | 

অথবা ইহ। ক্ষত্রিয়ের নাম নয়) ভগবানের নাম। 

গ্রীক গ্রন্থকারের! ভারতব্যাঁয় দেবতাগণকে গীক্ দেবতার নাম দিয়। বর্ণন 

করিয়াছেন। তাহাদের দেণে হেরাক্রিজ. নামে একটি দেবতার উপানন! 

প্রচলিত ছিল। পৃ, পু, চতুর্থ শতাব্দীতে মিগেস্তিনিজ, ভারতবর্ষে আগমন করিয়া 

(য সমন্ত বিষস্ বৃত্তান্ত পিখিযা রাখেন, তাহার মধ্যে একটি ভারতবষীয় প্রধান 
দখতাঁকে সেই দেবতার নাম দিয়া তৎসংক্রান্ত কতকগুলি উপাথ্যান বর্ণন করি- 

ঘাছেন। তিনি বহুদাবপরিগ্রহ পূর্বক বভপুল উৎপাদন করেন, বলবীর্ধা বিষয়ে 

মকল লোককে মতিক্রম পূর্বক দৈত্য বধ কিয়া পুথিবীর ভার মোচন করিয়া 

যান, মথুণা-প্রদদেশীয় লোক কর্তৃক বিশেষ রূপ শ্রন্ধা'ভাঙ্গন হন, সেই প্রদেশ দিয় 
একটি প্রবল নদী প্রবাহিত হয়, মিগেস্থিনিজ কর্তৃক লিখিত এই সমস্ত কথ! ; 

ঈন্ঃবিষয়ে যেমন সম্ভব ও সঙ্গত হয়, অন্য কোন দেবতার বিষয়ে সেরূপ হয় না। 
পে স্পশেপীশশ তিশা পপ ািশাদ 

*. উপকুমণিকা ১২৪ পৃষ্ট। | 
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২৬৬ ভাঁরতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

উল্লিখিত গ্রীকৃ পণ্ডিত এ হেবার্রিজ, এবং পাণ্ডিয়। ও পাঙিয়। রাঁজ্য সম্্ধীয় 

অপর কতকগুলি বিষয়ের বিপরণ করেন * 1 এরিয়নং প্লিনি, টলেমি প্রতৃতি 

্রীক্ গ্রন্থকারদের গ্রন্থে সেই সমুদায় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। শ্তীমান্ লেসেন্ সেই 

সমস্ত পর্ধ্ালোচন! পূর্ধবক মহাভাবতোক্ত কৃষ্ণ-পাগুবের সমবদ্ধ-বিজ্ঞাপক বলিয় 

অন্থমান করেন । সুতরাং মিগেস্িনিজের সময়ে অর্থাৎ খু, পুং চতুর্থ শতাবীতে ধ 

বিষয়ের স্ুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত ছিল এইবপ বিখেচন| করিয়া থাকেন ।। 

বৌদ্ধ-শান্্ মধ্যে স্ত্রপীটক সব্বাপেক্গা প্রাচীন । তাহাতে কৃষ্ণ নামে অগ্থুর 

ব| দৈত্য.বিশেষের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ আছে 1 বেদেতেও অনুর কৃষ্ণের নাম 

সন্নিবেশিত রহিয়াছে । শ্রীমান্ বেবেরু বিবেচন| করেন, হয়তো! এ অগ্ুর কুষণই 

হিন্দু.সমাজের কৃষ্ণ-দেব শু। কিন্তু মনেকে তাহার সে মতে অঙ্গুমৌদন কেন 

ন| $। সেই বেদোক্ত অনুর রুষণ দশ সহত্র দল বল সঙ্গে লইয়! পৃথিবীতে ভয়া- 

নক উপদ্রব করিতে থাকে, পরে ইন্দ্র তাহাকে পরাভব ও সংহার করেন। 

অন্তান্য স্থক্তে লিশিত আছে, তাভার বংণ লোপ উদ্দে শ তীয় গর্ভবতী স্ত্রীগণ- 

কেও নষ্ট কর। হয়। অপর এক স্থক্তে পঞ্চাশ সহ কৃষ্ণের প্রাণ নাঁশ কবিঝার 

প্রদঙ্গ রহিয়াছে । ভারতবর্ষের আনিম নিবাসী রুষ্চবর্ণ লোকই এই কৃষ্ণ শব্ের 

প্রতিপাদ্য বোধ হয়। বেদসংহিতায় কৃষ্ণ নামে একটি খধিরও প্রসঙ্গ আছে। 

তিনি বাস্থদেব অর্থাৎ বন্দেব পুত্র নন; আই্গরদ কুলে জন্ম গ্রহণ ॥ কবিয় 

ধথেদসং হিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৫--৮৭ ও দশম মণ্ডলের ৪২৪৪ সন্ত প্রণয়ন 

করেন । এসমুদার কৃষ্ণের সহিত যদুপতি ও রাধাপতি কৃষ্ণের কিছুমাত্র সন 

নাই। ফলত; বহু কালাবধি বৌদ্ধ-শান্ে কৃষ্ণ গ্রসঙ্গ না দেখিয়! অনেকে বিবেচনা 

০০০০ স্ল ই লস হিট উস পা 
শা াটিশি শত চি 
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উপক্রমণিকা । ২৬৭ 

/রিয়াছেন, কৃষেপাদনাটি আধুনিক ধর্ম । বিওনু স্পষ্টই পিখিয়াছেন, বৌদ্ধ- 

দে কষ্ণ-নাম না পাইলে, এ শীস্তর-প্রচারের উত্তর কালে কৃষ্ণোপামন! প্রবস্তিত 

ঃয় বিবেচনা করিতে হুইবে। 

বিশেষ বিশেষ !বৌদ্ধ: গ্রন্থে কণহ্, মহাকণহ অর্থাৎ কংস, মহাকংস, 
কেশব প্রভৃতি নাম সন্নিবিষ্ট আছে *। পূর্বজন্ম-বিশেষে বুদ্ধের নাম কণহ অর্থাং 

কংস ছিল এইরূপ উল্লিখিত ইইয়াছে। রথপালসত্রস্্নে নামক এক খানি গ্রন্থে 

লিখিত আছে, রাজ! কোরবা ভিক্ষা শ্রম- প্রবেোনুখ রথপালকে খলিতেছেন, 

তম প্রাচীন নও ; আগ্দিও তরুণবয়স্ক) তোমার কেপ কৃষ্ণের কেশ-সদৃশ 11 
2২ 
৪ (ক% মান বেবের এই সমুদায় নামের সহিত হিন্দু-পাগ্্রোন্ত কৃষ্জের কোন 

স্ঘপ্ধ আছে একপ মনে করেন না! | সে যাহা হউক, (বিছু [দিন হইল, এ বিষ- 

য়েণ নমস্ত সংশয় দূরাকৃত হইয়াছে। হ্প্র/চীন বৌদ্ব-শান্ত্রে রষ্ধের নাম সুস্পষ্ট 

গ্রাপ হওয়। গিয়াছে । লপিতবিশ্তর নামক বুদ্ধ'চরতে ইন্দ্র, চনত, সূর্য্য, কুবের 

রুতরাংণ দেবগণের সহিত কৃষ্জের নাম উল্লিখিত আছে । সে গুলে কৃষ্ণ দেবতা ভিন্ন 

এদাচ অস্ুর-বাচক হওয়া সম্ভব নয়। ললিতবিস্তরের অশ্তর্ত গ[খাগুলি সমধিক 

পান । সেই গাথার মধ্যেই এ নাম সন্নিবেশিত রহিয়াছে। 

ক নশ্রনব্যানিৰ নাঘভুঞ আজ" নবীন, 

গান্ধী অকুঘন্য ত্র লিগা অন্ন লুী স্বাযল। 

ন্া্নীচক্রানিদলিত্য ভা দলিন্নী পুল দখল বা 

স্বীলান্ শ্ব্নিলিনাব্র শলদ্দী নুন্নীঘন্রা আাহুমলূ ॥ 

ললিতবিজ্তর | ১১ অধ্যায়। 

৭ গাথার অবহিত পূর্বেই তিনি মহোংসাহ বলিয়। বর্ণিত হইয়াছেন। 
আঘ জ্ান্যানস্াল্লাঘ: | 

এ টিশেষণটি কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা অপেক্ষা মহাভারতোক্ত চরিতবর্ণনার- 

মঠ মন্পূর্ণ সঙ্গত হয় | রাধা-ঘটিত উপাখ্যান ও বর্তমান কৃঞ্চোপাসক-সম্প্র 

৭. ১১৮১৫971055 081710200 011010 00061195017 1101217 1১০, 13846) 
[1 1) 000 থা. 

1117005512851077[১10177011501) 185০) 1, 47, 
৬৬ ১170৮2 171 151গাগত এ শি পতল পচ] 28 2 লাপগ কতক পতিত 53 ৮১ ০৯০৯ এ 



২৬৮ ভারতবর্ীয় উপাসক-সং্প্রদায়। 

দায় সমুদয় তাদৃশ প্রাচীন নয় বটে, কিন্তু কৃষ্ণের দেবত্ব-কথ! অপেক্ষাকৃত 

প্রাচীন তাহার মন্দেহ নাই । খৌদ্ধ-শান্ত্রে কষ্ণ-প্রসঙ্গ না দেখিয়া, অনেকে বিবে- 

চন! করিতেন, মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতাদি কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ বৌদ্ধ- 
শান্ত্র প্রণয়নের অর্থাৎ খু, পু, পঞ্চম বা যষ্ট শতাব্দীর উত্তর-কালীন গ্রন্থ *। 
কিন্তু এখন আর উক্ত কারণে দেরপ নিশ্চয় করিবার সন্তাবন! রহিল না, 1 

কষ্চ-ব্ৰি্ন ভারতবর্ষীয়দের নানা অংশে একটি পরম স্থখের বিষয় হইয়া রি. 

য়াছে। বুন্দাবন-লীগার উপাখানটি তারতবর্ষীয় কবিত্বরসের একটি অপূর্ব 
প্রশ্রবণ ( উহা পুরাণ, সাহিতা, কীর্তন, কবি, যাত্রাদি নানারূপ ধারণ 

করিয়। সখা, বাতসল্য, মাধুর্ধ্যাদি ভাবে ভারতভূমি মুগ্ধ করিয়। রাখিয়াছে' 

ভূমগুলের অন্য কোন দেশের কোন একটি উপাধ্।নে এরূপ বিভিন্ন ভাব-প্রবাহ 

ও বিচিত্র রদ তরঙ্গিনী একত্র প্রবাহিত করিয়াছে এরূপ দেখিতে পাওয়। যায় 

ন1। রস-তাব-পরিপুর্ণ কীর্তন শ্রবণ করিলে ষাহার অস্তঃকরণ দ্রণীভৃত হইয়া 

অশ্রুক্জলে পরিণত না হয়, তাহার চিন্ত পাষাণ অপেক্ষায় কঠিনতর পদার্গে পিনি- 

শ্িত তাহার সন্দেহ নাই। ভাঁব-প্রবীণ পাঠকগণ। একটি সখ্যভাবের সঙ্গীত শ্রবণ 

কর। এইনূপ উপাখ্যান আছে যে, শকুঞ্চ একবাব কালীয়দহে মগ্ন হন। ছিদাম 

তথায় জ্রতবেগে গমন পর্বক ক্কাহাঁকে মু বা মুদর্ঘন্ভান করিয়া বলিতেছেন, 

«একবার আয়, তাই | নফর ছিদাম ডাকে, দেখ! দরে, রাখালের জীবন 

কানাই ! 
নাঁনাবন বুলে বুলে, বনফল এনেছি তুলে, রেখেছি ধড়ার অঞ্চলে, মেঠো 

বলি খাই নাই।” 
কাপিদাস-কত সুমধুর শ্লোকের শেষাদ্-সন্সিবি্ট উপমা-জ্যোতিতে যেমন 

ুর্বার্দ পর্যান্ত জোতিস্মান্ করিয়া দেয় উল্লিখিত সঙ্গীতটির অন্তর্গত “মেঠো 
বলি খাই নাই”? এই সন্ভাব-পারপূর্ণ স্থমধুর পদ-চ হুষ্টয়ে সমগ্র সঙ্গীতট অতিমার্র 

মধুর করিয়া তুলিয়াছে। 

পরি পশলা টেপ লিল শশ ুিশিদিশ্ পল স্পা শশাাীশীীশিশি শিশপাাশীশটীশীশিশিশ্পিটিশি 

* কিছু পরেই বদ্ধাবতারের প্রসঙ্গ মধ্যে দেখিতে পাইবে, তাদৃশ সময়ে বৌদ্ধ-শী 
সঙ্কলিত হয়। 
10171 /৬101000, [বি ০৬০10001 1880, 701, 288-290 



উপক্রমণিকা। ২৬৯ 

বুদ্ধী। এখন হিন্দু-সমাজে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-ধর্মের বিষয় সবিশেষ প্রচারিত 
নাই। অতএব হিন্দু-শান্ত্োক্ত বুদ্ধীবতারের প্রস্তাব লিখিতে হইলে, গ্রথমে উল্লি- 

থিত ব্ষিয় কিছু অবগত কর! আবশ্তক 

ভারতবর্ষীয় আর্যা-বংশীয়দেণ ইতিহাস দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত) হিন্দু ও 

বৌধ্ধ। হিন্দুধন্ম আবহমান কাল প্রচলিত ছিল, ইতিমধ্যে একটি মহার্থকরী 
মহীয়পী ঘটন| উপাস্ত হইয়া হিন্দুধর্ের ইতিহাসকে ঢুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 

দেয়। তাহাতে ধন্ম বিষয়ের একটি বিষম বিপ্লুৰ ঘটিয়া গিয়াছে বলিলে হঘ। 

সেটি বেদ ও বণাভিমানের মন্তকোঁপরি পদাঘাঙুকারী বৌদ্ধধর্ম-প্রকাশ বই 

আব কিছু নয়। অসাধারণ মানসিক বাঁ্্য কেবল হযুরোপেই উৎপন্ন হয় এমন 

নয়) এক কালে শারতভূমিতেও আগ্নেয় গিরির অগ্রএাৎপাতের নায় মানবীয় 

মনেব অগ্তভূতি গ্রজণিত অগ্রি"রাশি সতেলে বিনির্গমন পুর্বক চারি দিকে 

গিক্ষপু হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন কবিয়াছিল | সেই সহাপ্রবল বৌদ্ধপর্মা আঁবি- 
ভৃতি হইণা হিন্দধন্মকে কম্পিত করিয়া দেয়। বৌদ্ধ-বিহার, বৌদ্ধ-চৈত্য, বৌদ্ধ" 

স্তুপ, পৌগ্গ-তীর্ঘ, বুদ্ধাদির প্রতিনুণ্তি ইত্যাদি বৌদ্ধধদ্-যংক্রান্ত বিষয়ে ভারতভূমি 
পরিদ্যাপু হইয়। যায়। হিউএন্ থজগ্গ, প্রভৃতি চীন-দেণীয় তীর্থযাত্রীরা যে সময়ে 
এখানে আগমন ও পরিভ্রমণ করেন, মে সময়ের পূর্বে এ ধর্মের অনেক ত্রাস 
হয। তথাপি সে মময়েও তাহারা ভ/রতবর্ষের সকল থণ্ডেই বৌদ্ধতীর্থাদি-দর্শন 

রা বান । অন্যাপি বুদ্ধগয়াদি বৌদ্ধতা্থ প্রহর নষ্টাবশেষও দুষ্ট হইয়া থাকে। 

৭. পু, যষ্ঠ বাঁ পঞ্চম শতাব্দীতে নেপ[লের সমাপস্থ কপিলবস্ত-নিবাসী ক্ষজরিয়- 

বুণোদ্ুব পাক্য মুনি বৌদ্ব-মত প্রবর্তিঠ কবেন। তাহার অন্য একটি নাম 
গাশম। তিনি জা শুদ্ছে।দনের পুভ্র, তাহার মাত! মায়াদেবাঁ, ভার্ধা! যশোধর! 

ও পুজ রাহুগ। তিনি মাঙশয় বুদ্ধিমান ও অনুধ্যানণীল ছিলেন। সংসার ছুঃখময় 

ও এই ছঃথ হইতে পরিত্রাণ-সাধন আবস্তক বিবেচনা করিয়। এবং উদ্ামীনদিগের 

শাস্ততাণ ও বিষয়ে-বৈরাগ্য দৃষ্টি ঝরিয়! গৃহ হইতে বাহ্রত হন। তিনি প্রথমে 
মগধ রাজ্যের রাজধানী রাজগুহে, পরে বুদ্ধগয়ায়, তদনন্তর বারাণসীতে গমন 

কাঞর। দাধনা ও উপদেশ প্রদান প্ঁত্েন। তাহার জীবন-বৃত্তান্ত পর্যালোচন! 

কিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি প্রয়াগের পুক্ব, গোউড়ের পশ্চিম হিমালয়ের 

দাক্ষণ ও গন্দোয়ানার উত্তর এই চারি সীমার মধ্যবভী স্থলে অর্থাৎ অযোধ্যা, 



২৭০ ভারতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

মিথিলা, বারাণমী, মগধ এই সমস্ত রাঙ্গে অবস্থিতি পূর্বক স্বমতান্ুযায়ী ধু 
প্রচার করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। তিনি পরমপুরযার্থ সাধনাকাজ্ষী একরূপ 

উদ্দাসীন-সম্প্র্থায় * গ্রবন্ঠিত করেন, তাহাদের ও অপরাপর লোকেঞ 

ধন্মোপদেশার্থ ভিন্ন ভিন দই প্রকার ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন এবং সত্য, 

অস্তেয়, অহিংসাদি স্বভাবসিদ্ধ ধন্মনীতির প্রাধান্য ঘোধণ| করিয়া দেন। 

পশ্চাত সংক্ষেপে তাগার বিবরণ করা যাইবে । শাক্যমুনি বেদ শান্ধের 

গ্রতি অনাস্থ গ্রদণন ও তদ্বিরুদ্ধ মত গ্রকটন করিয়াছিলেন, কিন্তু সসন্প্রদ 

মধ্যে বর্ণ-বিচার গ্রগা রহিত করেন এরূপ কোন নিদর্শন গ্রাণ্ড হওয়া যায় না। 
০৯০ কুন: রে 07 ০৮শ্পাশীটিশাটী শী ীশশাশীশশীশীঁা টি ৮ োিশিশশি 

শাশিস্পীপাশিপশাাটী শট তাঁত টি শি ৯ শিশি2 শী 

বৌদ্ধ-সম্প্রদাধী উদ্ধামীনের মাম ভিছু ॥ উহাব। দল-বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি করে। 

ইহাদের বাসগুহে নম বিহার, কিন্ত বসবে কষেক মাম বনবাস কবিযা বৃক্ষতাল €18 

যাপন কবিতে হয। ইতাৰ। স্বহপ্তে কাত চীবপুগ্জ পরিধান কৰিয! তাহার আবরণম্থকপ একটি 

লীতবর্ণ গাল খে। ব্যবহার কবে। শুর্ধ ও মক সুণডন কবিধা রাখে। শ্্াসহবাস ও নৃষঠ 

গীত! অন্য অন্য যাবভীষ ঈন্দিয় হুখ-ব্যাপাব পবিভ্যাগে কুতাসঙ্কল হয়) ইহাবা এবাহাণী 

দ্বারে দ্বাবে ভিক্ষা।-গথাটন পূর্বক মাহব-দূবা সংগ্রহ কবিষা পূর্নাহ কালেই এক গ্রানে একত্র 

ভোঁগন করে ও একরূপ উপবিষ্ট হইবাই শিরা! যায। গৃহস্থ লোককে উপদেশ দান গধং মধ্যে মাথা 

চিকিত্সা! করিয়। তাহাদের উপক।ব সাধন কবে । এই সম্প্রদাধের মতে, অহিংস পরম ধশু। 

কি জানি কৌন ক্ষুদ কাট উদর হয় এই আআশিল্কায উভান| মদ্গ্যার পর ভোজন করে না। কি 

জানি কৌন শুর জীবের প্রাণ নষ্ট হয এই মাস্কাষ ই্ঠাব। উপবেশন-স্থল মার্জিত করিযা উপবেণন 

করে। কিজানি নিশ্বাস সঃকবে কোন কাট পতঙ্গ উদবশ্থ হয এই আশঙ্কায় কেহ কেহ থে 

একবপ বন্্ বন্ধন করিষ| ধাখে | দান, ধান, শীল, তিতিক্ষা, বীঘা, প্র এই কয়েকটি পরগোতি 

কৃ প্রধান বিষয়ের অনুষ্ঠন করা উহাদের পার্ষে অবগ্ঠ কর্তব্য। বৌদ্ধ সন্নযাসীদের অন্য ঢুইটি 

নাম মণ ও আঁবক। গুদের নাম উপাসক ও উপািকা। 

ধোঁদ-সম্দ ধী স্্ীলকেবও ধর্দ বত প।লন-উদ্দেশে ইচ্ছানুনাবে গৃহ।এন পরিত্যাগ পর্বাক 

পুকম-সংসর্গে নিবৃত্ত হইয! থাকে । তাহাদিগকে ভিঙ্ষুণ ও শ্রমণ| বলে। রোমান (কথলিক 

নানক খঠয় সম্পরদাষেব নন্ এবং বৌদ্ধ-মস্্রদাহেব কমার শ্রমণ। গ্রায তুলারূপ। বৌগশাগে 

দেখিতে পাঁওয়। বায, শাক্যদনির সময়েই ও শ্রমণা-সপ্্রদায হবর্চিত হয়। অমণাবা সর্বতো 

ভাঁবেই অমণদিগেব অপেক্ষ। নিবৃ ॥ তাহাদিগকে মন্ম ও ভক্তি শ্রদ্ধা কবা ও তাহাদের উপরেশ- 

গ্রহণ ও আদেশ-পাঁলন কর! শ্রমণাঁদেব পক্ষে অতীব কর্তৃষ্য। আমণর্দিগকে উপদেশ দান, তাহাদের 

নিন্দ। ও তাহাদিগের প্রতি পরুষ বাক্য প্রযোগ এবং স্বেচ্ছানুসারে কুত্রাপি গমনাগমল কৰা 

শ্রমণাদের পক্ষে বিধেষ নয। তাহাদিগকে উপদেশতগ্রহণ ঘা ধ্াানাদি-মাঁধনার্থ কুদ্র/গি গমন 

করিতে হইলে নির্দিষ্ট সময়ে স্থানে প্রতাগমন কবিতে হয ।-71157011015 01110 0 2] 

/517010 ১০191%, ৬০] 01, 1) 301 ০010 405 ; 01,111 ,0, 22 210 217 &ব1011৩ 

[২০১০৪0০5, ড01. ৬), 09. 42, 100070051011১00 11770 ভিনগুতা 81017001157], 

00. 0-105. (077711)0551070000:077, 1380001577, পশ্চাৎ প্রসঙ্গ ত্রমে এই ডি 

চলন সাঁধনাদি অন্ত অন্য বিষয় প্রস্তাধিত হইবে। 



উপক্রমণিক। ২৭১ 

তবে বর্ণাভিমাঁন খর্ব করিয়! কি ইতর, কি ভদ্র, কি ব্রেচ্ছ সকলকেই ধর্মোপদেশ 

গদ্ান করেন । এমন কি, অতীব অন্ত্যজ জাতি পর্যন্তও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ 

বর্ণের ন্যায় ভিক্ষু-দলে গ্রধেশ করিতে পারে । বৌদ্ধধর্মাবলমী যে জনসমাজে 

পূর্বে বর্ণভেদ প্রচলিত ছিল, অদ্যাপি সেইরূপ আছে। কেবল ব্রাহ্মণবর্ণটি রছিত 

£ইয়। গিয়াছে + | তিনি নিজে গ্রথমে কঠোর তপস্যা ও কঠোর ব্যবহার অবল- 

ঘন করেন, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে খিনিবৃন্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, তাহার পাঁচটি 

পবম ভক্ত প্রিম্ন শিষ্য তাহাকে উদর-পরাদ্ধণ খিবেচন। পূর্বক পর্ত্যাগ করিয়। 

কাশীবামী হন +1 শাক্যমুনি দীর্ঘজীবী হন ; অণীতি বৎসর বয়ংক্রমের সময়েও 

উৎসাহ ও ওজস্িতা-নহকারে অনর্গণ উপদেশ প্রদান করিতেন। এইব্প 

একট উপাখ্যান মাছে ঘে, তিনি অপরিমিত বরাহ-মাংস ভোজন করিয়। পাড়িত 

হন এনং সেই পীড়াতেই তাহার গ্রাণ-বিষোগ হয়| ইহার পৃর্বেও তিনি শৃকর- 

মাং ভোজন করেন এরূপ লিখিত আছে। তিনি অনশন বত পরিতাগ 

কবিনে পর, কতক গুলি গ্রাম্য হ্গীলোক ভক্তিসহকারে তাহাকে দর্শন করিতে 

গিয়া তিল, তগু,ল ও শৃকর-মাংম রন্ধন কারয়া দেয়। 

হুজন্দীন্রনিন্লনব্তলরদহালল নব সনিদাহিনীতননন্ ॥ 

ললিতবিশ্তর। অষ্টাদশ অধ্যায় । 

গ্রামন্থ স্ীলোকের! একটি শূকর এবং তিল ও তগু,ল প্রদান দ্বারা তাহার 

গুজ। করিল। 

৬৬০1১০1511150015 01111007111 11051001017 7৯, 0 3০09, 

+ আখ নর লিহ্ঘন, সবন্ধালা মপ্রপর্থীাধাপনহুনন্। ননাদি নাপন্বজ্খগা নযাদি 

দনিদহা শমধাল নীননল ল আন্ষিন + ন্দিন্লিব্লব্লিনুঘধ্মাহুল্রলাম্ম লালহুজজলনিগঠান' 

লাান জলুল্। ঝি ঘুনহলব্রাহুব্জিলা ভাবননূনানলিন্াগাযব্সাতীযলনযুলা নিস্কব্জ্যলী 

নাপা;ঘলিনি  অন্মলালা ন্বাঘিলক্রঘনানিজান্ ঘন্দালন্াজল নাহাখান্ধী বালা স্মসিদনল 

ভথহার লাভা: ॥ 

ললিতবিস্তর। অষ্টাদশ অধায। মুদ্রিত পুস্তকের ৩৩১ পৃষ্ঠ। | 
০28০22224৮4, 8৮:১০ ০০4 এ 

শশী শপ 

*. লমুন্ষিন” লম্নিন্অগ্র: | 



২৭২ ভাঁরতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায় | 

আমি: জলাবিন্ামিবীঘিনলা ঘন ন আুমনিঘ: জীদলালিলা আ্নূন্বন্। 

নাস্বামমনবস্্্য নঘিঘন্ন: নব্য শন্নব্যাম দিষ্তালয্যান্বহ্ল নবননলন্ালধুল্। 

ললিতবিস্তর | অষ্টাদশ অধ্যায় । 

তাহার! অর্থাৎ গ্রাম্য স্ত্রীলোকের! সেই সমস্ত শুকর, তিল তওুলাদির যয 

প্রস্তুত করিয়। বোধিসত্বের অর্থাৎ বৌদ্ধধন্ম-প্রবর্তক শাক্যমুনির সমীপে উপাস্থিত 

করিল। বোধিসত্ব সেই সমুদাঘ ভক্ষণ করিলেন এবং ক্রমে গোচর গ্রামে অব- 

স্থিতি পৃর্বক অন্ন ভোজন করিয়া ব্ূপবান্ ও বলবান্ হইলেন । 

কিন্ত একথাগুলি বৌন্ধ-সং্প্রদারের সু গ্রসিদ্ধ আহিংসা-ধশ্মের বিপরীত কথা। 

অতএব, তাহার সময়ে ত্র আহংসা-বাবস্ত| পবহ্িত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। 

এখনও জৈনেরা যত আঁহংসা পৰারণ। বৌদ্ধেরা তত নয়। চীন-দ্বেণীয় বৌদ্ের। 

সচরাঁচর মাংস ভক্ষণ করিয়। থাকেন। 

শাক্য কোন লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া বান নাই। তাহার মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের 

চারিটি মহাপভা হয়। খু্টাব্দেব ষষ্ঠ বাঁ পঞ্চম শতাব্দীতে মগধরাজ্যা ধিপতি অজগাত, 

শর, উহার এক শতাব্দী পরে কালাশোক, খু পু» ২৪৬ বা ২৪৭ অন্দে অশোক 

এবং খু, পু, ১৪৩ অব্য কাশ্মীরের তুরষ্ক রাজা কনিফ বথা কমে এক একটি সভ| 

করেন *। ইহার প্রথম দভাতে বুদ্ধের উপদেশ ও কথাবার্তা সঙ্চলিত হইয়া 

বৌদ্ধ-শান্ত্ প্রস্তুত হয়। এপান্স তিন প্রকার; সুব্র-পিটক, বিনগ্র-গিটক ও 

অভিধর্খ-পিটক | এই তিনের মমবেত নাম ত্রিপিটক। ইহাতে বৌদ্ব-সমপরণায়েব 

মত, নীতি, উপাখ্যান, আধ্যাম্মিকবিদ্যাদি বিনিবেশিত আছে । নেপাণে এই 

সমস্ত পিটকের নানাবিধ ভাষ্য ও অন্যান্য শাখ্া-পুস্তক বিদ্যমান রহিয়াছে । 

বৌদ্ধ-শান্ত্ের দ্বাপ্ঘশ প্রকার বিভাগ আছে, তাহার নাম অঙ্গ, যথা স্থত্তঃ গেয়। 

বেয়াকরণ, গাঁথ, উদ্বান, ইতিবুস্তক, জাতক, অব্ভূত, বেদ, নিদান, অধদান 

ও উপদেস। ইহার মধ্যে প্রথমোন্ত নয় অর্গ প্রাচীন । বৌস্ধ-গ্র্থকার বুদধধেধ 

৪৫* থৃষ্টাবে স্ুমঙ্গল-বিলাদিনী নামক গ্রন্থ এ নয় অঙ্গের গ্রদ্গ করিয়! গিয়া" 
নিত 

.7007005 0[0277৭0, 00117) 10 270 42, $$০১০১ 11191079 ০1 

[70127 [,00121010 00. 237--290 270 10110 ৬৬111101055 [70191 1১ 

(011, [১,0০9 দেখ । 



উপক্রমণিকা। ২৭৩ 

ছেন *। এই অঙ্গগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের নাম) যেমন ইতিবৃত্তের অর্থাৎ 
টতিহাসের নাম ইতিবুত্তক, গাথার নাম গাথ, ব্যাকরণের নাম বেয়াকরণ 
ইত্যাদি । এই সমস্ত অঙ্গ স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয় ; পুর্বোলিথিত ভ্রিপিটকের মধ্যেই সন্ি- 

(বশিত আছে 11 তত্তিন তন্ত্র নামে কতকগুলি শান্ত আছে। হিনুদের তঙ্জে 
যেমন হিন্দু-দেবতাগণের উদ্দেশে মন্থ সমস্ত বিরচিত হইয়াছে, বৌদ্ধদের অস্ত্রে 
সেইরূপ বিভিন্ন বুদ্ধ, বোঁধিসন্ব তদীয় শক্তি সমূহ এবং সেই সঙ্গে কোন কোন 

ঠিন্দ দেবতারও উদ্দেশে বহছতর মন্ত্র বিনিবেশিত রহিয়াছে। হিন্দ-তন্ত্রে যেমন 
দেবতাগণের মন্ত্র গ্রস্থত করিবার ব্যবস্থা আছে, এঁ সমস্ত বৌদ্ধ-তন্ত্রে বুদ্ধাদিরও 

(নেইবপ আছে। 

বৌদ্ধ-শাঙ্গ সমুদায় প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও পশ্চাৎ ভোটভাষায় অনু 

বাদিত হয়| এ উভয়েই অন্যাপি প্রচলিত আছে। এ ভোট-শাস্ত্ের নাম 
কহ-গ্যব ও তন্-গ্যুৰ। এই উভয়ই অতি প্রকাণ্ড। কভংগারের মধ্যে ১৯৮৩ 

থানি গ্রপ্ধ মনিবি্ট আছে ॥ সে মমুদায় কখন ১০*, কখন ১০২ ও কখন ১৯৮ 

বুচং খণ্ডে পিভক্ত করিয়া! মুদ্রিত করা হয। তন্-গ্ার বৃহৎ বৃহৎ ২২৫ 

ই বিভক্ত। তাঁহার এক একথণও /২ দুই সেব বা ২ আড়াই 

গেব গরিমিত | তড্িনন, বৌদ্ধ-শান্ত্র চীন, মোগল, কালঘুখ প্রতি উত্তরদেশীয় 

মনা অনা ভাধাতেও অনুবাদিত হইয়া! প্রচলিত হইয়াছে । দক্ষিণ অঞ্চলের 

দের উঠা পলি খা ও ) সিংহলীয় ভাষায় অন্কুবাদ করেন এবং পরে তাহ 

“ এই নাধনি পালি । মহাজন ম(মক বৌদ্ধ সম্পদ[যের ও রত নামক গ্রন্থ এই 
চমম্ম আগর নংক্কত নাম লিখিত আছে ; যথা শুত্র গেয়, বাকবণ, গাথা, উদান, ইতিবৃন্তক, 

112৫7 জছুত, বৈপুলা, শিদান, অবদান, উপদেশ । 
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1 ্রীষটান্দেব সপ্তম শত।বী হইতে তয়োদশ শতাব্দী পধ্যন্ত অর্থাৎ প্রা সাতশত বতসয়ে এ 
চিতায় নুন সম্পন্ন হয। 

থ হধংস, জাতক, দশরথজ।তক, ধধ্মপদ্ধ, অন্তনগলুবংস, পাটিমৌকখসাত্, দহরমবত্ত, বত্বো- 
?য, ট্হুশিপাতি ইত্যাদি অনেকগুলি পালিগ্রন্থ মুদ্রিত তইযাঁছে। পাঁলিভাষাধ লিখিত বৌদ্ধ- 
*দধুলি মমধিক প্রচীন। ভ্রীমান্ ম, মুলর সবিশেষ অনুসগ্ধান পূর্বক বিবেচনা করিয়াছেন, 
ক্বিযোষের সময়ে অর্থাৎ খষ্টান্ের পঞ্চম শতাব্ধীর প্রথমার্ধে * এ শান্তর প্রাচীন পাতুজিপি 

*-াশিত্ শিট তি তত পশিপ্পী _ কষা িসপ্প্পীপীপী 

* মহাবংনে লিখিত 'মাছে, বৃদ্ধঘো বুদ্ধদেবের নির্ববাণের পর ৯৫৩ ধতসর হইভে ৯৭৫ বত. 
শর পযাস্ত অর্থাৎ ৪১৭ থষ্টা হইতে ৪৩২ থ ষ্টাব পথ্যন্্ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সিংছলীয় ভাবা 

৮. 



২৭৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

্র্মদেশাদির ভাষাতে অনুবাদিত হয়। ললিতবিষ্তর নামক বুদ্ধদেবের জীবন 

বৃততান্তে গাথ৷ নামে কতকগুলি শ্লোক আছে, তাহা সংস্কতেরই অনুরূপ, কিন্ত 

কিছু কিছু ভিন্ন। কথোপকথন ক্রমে সংস্কৃত ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়৷ 

আসিয়াছে, গাথ। তাঁহারই একটি প্রাচীনরূপ বোধ হয়। 

গ্রাচীনতম বৌন্ধ-সম্পরনায়ীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না। তাহাদি 

গের মতে, জড় পদার্থ নিত্য ও নেই জড় পদার্থের শক্জিতেই সমূদায় সৃষ্ট হইয় 

থাকে । মধ্যে মধো প্রলঙ্গ ঘটলেও, প্র জড়ের অন্ততূতি গুণ প্রভাবেই পুনবায 

চি হয়। 

উদ্তরকালে নেপালপ্রদেশে এই ধশ্বের সম্প্রদায়-বিশেষ উৎপন্ন হয়) সেই 

মশ্পরদায়ীর। একটি আদি বুধের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন &। তিন 

নিত্য) নিরাকার, জানবান, নযায়বান ও দয়াবান। তিন শ্বতন্্র-স্ব্ূপ | শ্বেচ্ছ' 

নুসাঁরে সমুপায় প্রিয়া সম্পন্ন করিয। থাকেন । এই শেবোকত সম্প্রদায়কে আক 

বৌদ্ধ বাঁলিলে অসঙ্গত হয় ন। ইহার! দুই ভাগে খিভঞ্ । এক দলস্থ ব্যন্ছিরা 

বলেন, প্রথমে কেবল একমাত্র তিনিই ছিলেন? অন্য বস্ত (কছুই ছিল না। আপর 

দগস্থের। হী আদি বুদ্ধের সহিত নিতা জড় পদার্থের সত্তা ন্বীকাব করিয়। থাকেন। 

বিদামান ছিল এবং রাজা! কটগামনির * সমযে অর্থাৎ ৭্টান্ প্রবর্তনের ৮* আনী বৎসর পূর্বেও 

তাহা প্রচলিত ছিল ; আর ধম্মপদের বচনগুলি যদিও বুদ্ধ-বাক্য বণিয| খিশ্বাস কবিবাঁর প্রমাণ ন 

পাওয়। যায়, কিন্ত অশোক বাজার অধিকর-কালে বৌদ্ধদিগের যে সভ হয়, তরীয় সভ্যেরা & 

বচনগুলিকে বুদ্ধ-খাক্য বলিয়া প্রভাত যইতেন ইহ|ভে সন্দেহ করিব|র কাঁরণ নাই ; এবং %,পু 

৩৭৭ অকে বেদাঁনী নগবীতে বৌদ্ধদের যে সভ। হয়, তাঁহার পূর্বে যেরূপ বিন্যপিটক বিদ্যঘান চিল 

এখন তাহ।র সমগ্র সারাংশই বর্তমান আছে। 1 | 
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বিরচিত অথকথ পাঁলিভাষায় অনুবাদ করেন। গিতকভতয় অর্থাৎ পিটকত্রয়ের ভাষা সংগ্রহ কবেন 

এবং নানৌদয়, অথশীলিনি প্রভৃতি আর কয়েকথানি গ্রস্থ প্রণয়ন করেন।---মহাবংস, মাইত্রিশ, 

পরিচ্ছেদ । টর্লুবকর্তৃক প্রকাশিত গ্রস্থের ২৫*--২৫৩ পৃষ্ঠ] | 

মহাঁবংস-রচয়িতা মভানাম সিংহল রাজ্যের রাজা ধাতুসেনের পিতৃষ্য। এ রাজা ৪৫৯ হে 

৪৭৭ থাক পর্যাপ্ত রাজত্ব কবেন। অই এব বুদ্ধঘোষের কাধ্যগুলি মহানামের সময়েই সঙ্গ 

হওয়া সর্ববতৌভাবে সম্ভব । যে সমস্ত বিষয গ্রন্থকপ্তার সময়ে সংঘটিত তাহার ইতিবৃত্ত অধিকৃত? 

প্রামাণিক বলিয়া বিব্েন। করিতে হষ়।--17২ 17011075 1100-000100101 (0 [310118- 

£০5025 021410109 021917154 0) (7117) 1, 1২00615, 09, ২৮৯ ফাতি, 

% বষ্টগামনি পূ ৮৮ হইতে ৭৯ ধৎসব পধ্যগ্ত রাজত্ব করেন ।--মহাবংস। 
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উপক্রমণিকা। ২৭৫ 

এই আদি বুদ্ধ ইচ্ছানুসারে আাত্ম-স্ববপ হইতে অন্য পাঁচটি বা সাতটি বুদ্ধ উৎপাঁ- 

দন করেন, তাহাদের নাম ধ্যানীবুজ। এই সমস্ত ধ্যানীবুদ্ধ হইতে আর পাঁচটি 

বা সাতটি উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম বোধিসত্ব। ইহারা প্রত্যেকে পর্ধ্যায়ক্রমে 

স্গৎ সৃষ্টি করিয়! থাকেন। এখন অবলোকিতেশ্বর নামক চতুর্থ বোধিপত্ব্র 

আকার যাইতেছে। তিনি অমিতাভ নামক বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন *। 

নেপালি বৌদ্ধের৷ আস্তিক ও সিংহলস্থ বৌদ্ধেরা সর্ধতোভাবে নাস্তিক। 
নেপাল, ভোট ও চীন-দেশীয় বৌদ্ধের৷। আদিবুদ্ধ, জ্ঞানীবুদ্ধ, বোধিমত্ব ও অন্য 
অন্য বিবিধ সংজ্ঞা বিশিষ্ট দেবর্দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বান করেন) কেবল দেবদেবী 

কেন? তাহার। হিন্দু শান্োক নাগ, কিন্নুব, গন্ধরর্বাদি উতকুষ্ট জীবগণেরও অস্তিত্ব 

মঙ্গীকাব করিয়! থাকেন। শাকামুনির জীবন-বৃত্তাস্তে ও অন্য অন্য স্থলে পুনঃ 

পুন; তাহার উল্লেখ আছে। সিংহল ও ব্রহ্গ'দণায়ের! তাহার কিছুই মানে ন|। 

বৌদ্ধেরাও হিন্দুদের ন্যায় আপন আাপন কন্মানুসারে পুনঃ পুনঃ যোনি-ত্রমণ ও 
স্বগ-নরক-ভোগ বিশ্বাম করেন। ঢুই প্রকার অনুষ্ঠান এমে ইহাদের দুইটি বিভাগ 

বটঘ।ছে; হীনয|ন ও মহাষান। হীনযান-ম্প্রদায়ীর৷ সাংসারিক কর্তবাকর্তব্র 

অনুধীণন পর্বাক ন্বর্গকামনায় সংযম উপবাসাদির অনুষ্ঠান করে এবং মহাযানস্থ 

বৌদ্ধমন্যাসীরা নির্বাণ-লাভ 87 অধ্য্তা নের শীল ও ধ্যানযোগেরাঁ 
5৮ শনি শি শিিনি পাখা ০০ পিপিপি সপপপিসপা্পপপা শা পাপী পাশ 4 শি ৮ শত ০ শি বিশটি ৮ পিটিশ শিট চে নি 
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1 ইহাদের ভাবন! নামে একবপ শুভচিন্তা করিবারও ব্যধগ আছে। সিংইল-দেশীয় এফ- 
খন গঞ্থে ভি্ুদের পাঁচ প্রক!র ভাবনার বিধান দেখিতে পাওয়া ঘায; মৈত্রী, করণা, মুদিত, 
ও ও উপেক্ষা । কিমনুবা, কি দেবতা সকল জীবই সখী হউক, সকলেই রোগ, শোক ও 
মনও প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হউক, নবকবাসীরা "ধ্যন্ত ও সখা হউক এই ভাবনাকে মৈত্রী ভাবন। 
বলে। ছুথা লৌবের দ্বঃখ হরণ হউক, তাহ।দের যথেঃ অন-ঘন্ত্র লন্ম হউক এইরূপ ভাবনার নাম 
ফণা ডাবন। । ভাগ্যবান ব্যক্তির সৌভা গ্য-মল্পন্ন স্থ।ধী হউক, প্রত্যেফেই আপন আপন শুত- 

কথানুঘায়া ফল প্রাপ্ত হউক এইবপ ভ।বনাকে মদত ভাবন। কহে। শরীর বিদ্যারতাদির ম্যায় 

হস্থাধা, মরীচিকাদির স্যার অনৎস্ববপ এবং মুত্র পুরীমে পরিপূর্ণ ভুণিত বসন্ত এইরূপ তাঁবনাকে 
মত গাঁবন| বলিয়া থাকে | এই ভাবন| নির্বাণনগরীর ছারম্বরপ। সকল জীবই সমান, 

কইই কোন প্রাণী অপেক্ষা! অধিকতর প্রীতি বা অধিকতর ঘৃণার আম্পদ নয় এইরূপ ভাবন! 
উপেক্ষা! ভাবন| বলিয| উল্লিখিত হয়। তিক্ষুরা উধা ও সায়ং কালে নিষ্জনে উপবেশন করির। 
 পাচপ্রকার ভাবন। করিবেন এইব্প ব্যবস্থা আছে 11910515851 15101190171510), 

1১১, 00, 243-252. কেধ্ল ভাঁবন। দ্বারা লোকের হিতসাধন হয় ন। সত্য বটে, তথাচ যে 
মল হইতে এই কয়েকটি ভাবনাবিধির অধিকীংশ পরিবন্তিত হইয়ান্ধে, সে মনটি নরলোক জপেক্ষ| 
উত্তর লোকের উপযুক্ত 



২৭৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

অনুষ্ঠান করে*। সংসার যন্ত্রণাময়) গ্সেহ মমতাদি এই যন্ত্রণীর মূল) অতএব 

এ ছুঃখ-মূল স্লেহ-মমত| ধ্বংদ করাই নিতাস্ত আবশ্যক। ধ্যান দ্বার! এ সম্ত 
বিন হইতে পারে। হইলেই, নির্ধবাণরূপ *পরম পুরুষার্থ লব্ধ হয়। ইহাই 

মহাযানস্থ সাধুগণের পরমপুরুষার্থ। ইহারাই এ মন্প্রদায়ের প্রধান লোক। 
বৌদ্ধ-মতে, ধ্যান-বল সকল বলের প্রধান ব্ল। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, 

শাক্যমুনি নিজে এক্প অত্যুৎকট ধ্যান-যোগে সমারূঢ় হন যে, কি দেবতা কি 

মন্ুষা, কেহ কখন সেরূপ ঘোরতর ধ্যান অর্থাৎ তপস্য। করিতে সমর্থ হয় পাঁই। 

(তিনি সেই ধানযোগে পিদ্ধ হইয়। অপার আনন্দ লাভ করেন। 

্ জবান উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের সোপান গরজ্পরাৰ নাম যান। চীন ভাষায় ঘানের 

নম চিঙ্ঈ। চীন দেশীয় বৌদ্ধনমাজে সচবাচর ভিন প্রকার যান গণিত হইয়া থাকে। বকের 

প্রথম যানস্থ, প্রত্যেক বুদ্ধের দ্বিতীয় যানস্থ ও বোধিসঙ্কের! তৃতীয় যানস্থ। ই'হর। এক এক 
যানোচিত সাধন। দ্বাব। উত্তবোত্তব এ এ পদ প্রাপ্ত হন। মতান্তবে পঞ্চ বানেণ কথাও দেখিতে 

পাওয়া বায়। মনুয্যেব। প্রথম যানস্থ, দেশতারা দ্বিতীয় যানস্থ, শাবকেবা তৃভাষ যানগু। গঙ্ঠেক, 

বুদ্ধের| চতুর্থ যানস্থ এবং বোধিসন্তের! পঞ্চম যানস্থ। গ্রন্থ বিশেবে এ পঞ্চম যানের কিঞ্চিত নিখে- 
ষও দৃষ্টি হইয়। খাকে। মনুষা ও দেবতা! প্রথম অর্থাৎ হীনম|নস্থ, শ্রবকেরা দ্বিতীষ যান 
প্রত্যেক বুধের! ভূতীয যানস্থ, বে।ধিসত্ত্েবা চতুর্থ ফানস্থ এবং বুদ্ধেব। পঞ্চম অর্থাৎ মহাদানম্থ। 

দেবগণ ও মন্ুষাগণ উালখিত হীনবান-সাধন1 দ্বাবা নরক-বান এবং অঙগর, দেতা ওঠহর 

গদ্তর যোনি-প্রাপ্তি-সস্ত।বনা হইতে উত্তীর্ণ হন। শাবক, প্রত্যেক বুদ্ধ ও বোবিসন্তেব। পি শি্ 
পদোচিত ধিশেষ বিশেষ সাধন! দার! হিলোক-বন্ত্রণা হইতে পরিআাণ গান। চরম অর্থাং 

মহয।ন হর জীবের আয়। নর্ষেতকৃ্ অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়। | বুদ্ধ-পর লাভ করে। * বুদীণলেত 

এ সম্খাদায়ের প্রধান দেঘত। বলিতে হয। হিন্দু-শাস্থ্ের মতে দেবগণ রাম কৃষ্ণাদি মন্তসাঝণ 

উমগডুলে অবভার্ণ হন; ধেদ্র-নতে মনুখাগণ দাধনা প্রভাবে উত্তরোত্তব দেবন্ব-পদ প্রাপ্ত হই 
থাকেন। 

বাহার। এগ গাঁধন। গ্বার। বুদী-পদ লা করিরাছন, উহাদের নাম মানুষি-বুদ্ধ। ৭১বাচর 

লত জন মীনুষি-বুদ্ধ পরিগণিত হইয! থাকে; বিপগী, শিখা, থিশ্বভ়, কথুত্সন্দ, কনকমুনি। 

কান্যপ, শীঁকামুনি। কাঁণ্ঠপ নামটি হিন্দ শান্তর হইতে গৃহীত স্পষ্ঠহ বোধ হইতেছে। 1 সপ্থবুদধান্তাতর 

মমে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে এই মপ্ত মান্ুষি-বুদ্ধের গ্তব আছে? বৌদ্ধের। তাহা আবৃত্তি কবিয! 

খাঁকে। এক এক বুদ্ধের এক এক প্রকার মন্ত্র আছে। তাহা উচ্চারণ করিলে, রোগ। গোঁক। 

বিপদাদি খণ্ডন হয়। এস্লে উল্লিখিত কাগতপ বুদ্ধের প্রকাশিত মন্ত্র উদাহরণ ম্বরূপ প্রদাশত 

হইতেছে। 

ললী বুত্বা়। নী শ্রন্মা । লী ঘক্তাম । লব্দীন্াহ্সদা়। ক্সী | ভব? ছি) 

স্কহ। সী, সী, স্বী। ললদীজ্জানঘঘাঘ। ন্দপ্তন। অন্মজনবনুত্লা * * ঘ্বাছথা। ; 
০৮৮ শেশকি পপি পপাপপিশ ৩ 7 শিশির 

পে প্পাস্প্াপাপিসপীপাশ পাশা 

ক: 1১111177706 01 2৭ 11191), 1848, 110৮9 আন, 
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আপ 7৩ পি 
পি শশী ভিপিপীশেশীশিপি ীপাশি | পিপি শিপ পপ পার পপ 



উপক্লমণিক।। ২৭৭ 

দে€-তঙ্গ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ নির্ববাপ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ইহ- 

লোকেও মানুষের একরূপ নির্বাণ-লাঁভের অধিকার আছে। বৌদ্ধ- 

পান্থুকারেরা বলেন, গৌতম দিলেই সেই নির্বাণ গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেবল 

ধানই এই অবস্থা-লাভের একমাত্র উপায়। এ অবস্থায় রাগ, দ্বেষ, স্নেহ) 

মঠ পভৃতি নকলই নষ্ট হয়) মনের সকল ভাবই তিরোহিত হইয়া যায়) 

মনের কোন বাপ ভাব-জ্ঞানও থাকে না, সমস্ত তাবের অভাব-জ্ঞানও 

থাকে না *। 

'হন্দুধর্শের মত এ ধর্মে যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা নাই। 

পু লিখিত হইয়াছে, বৌন্ধ-মতে দান, দয়া, গায়, সতযাদি স্বভাব-পিদ্ধ হিত 

কার্যেরই গাধা 'প্রদশিত হয়। নেই সমুদায়েধ পারিভাষিক নাম ধম্ম' | 

এন্দুশাজানুনাবে যেমন বর্গ, বিধুঃ ৪ মহেধরের নাম তরমুৰ্ি এবং ৃ্টায 

“'রাথ্মারে যেমন জনকেশ্বব। হনয়েখর ও কপোতেখরের নাম তরিমুর্তি। 

/!ন এক প্রকান বুদ্ধেব নাস ধ্ানা। তাহার বিদ্য পুর্বে লিখিত হইয়াছে । জমুবাযে কত 
বন্ধ, নিব কব কঠন। এক এক গ্তলে সহস্র বুদ্ধেণ সখা। লিখিত আছে। আমান্ হজসন্ 
শনিখাবস্থর, ক্রিযানংগ্রহ ও রক্ষাতগবঠী গছ হহতে ভলখিত মাত মানুষি-বুদ্ধ দম্বলিত ১৪৩ এক 
“৪ :5তাপিশ জন তথাগতেব অর্থাৎ পুদ্ধেব নাম সংগ্রহ কবেন 5। 

[াধান্ত মতানুনাবে, পবনাস্মতত জাবাক। লীন হওরাকে নির্বাণ মুক্তি বলে। বোদ্ধের! 
গবদাগাব অন্তত অপীকাব কবেন না। সুতবাং তাহাদেব মতানুষায়ী নির্বাণের অর্থ সেরূপ 

৫৭ মন্থর নয়৷ সে মতে, আন্মাৰ মপ্তি্বধ্বংনত নিক্বাণ। শিলাণ শন্দেব যেন্গপ ব্যুৎপত্তি 
১৩ নাহঠ আন্ধনতাহ্যাধা শিপ্বাগহ নঙ্গত হয। কাগ্ভপের মতোপদেশে ও দিশেবত প্রজ্ঞ।- 
গণিত শ্রদ্ে শির্বাণপবেব ই্প ভাতপধ্যার্থ ই প্রপশিত ইইযাছে 11 কিএ্ত কোন ধশ্ম- 
ধথধক নিষেধ কল্যাখ-প্রত্াশায় একেবারে আনণার ধ্বংস কামনা করিবেন ও জনসম।ছগে 
আঞ্ধ্রংনত পবন পুকষাণ বলিয়। উপদেশ এদান পুৰ্বক ধন্ম-প্রমরে কৃতকাধ্া হইঘেন 

এট কোন মতেই সন্তানয়। ধামপদের ম।না বনে নির্বাণ শব্দ-স্থলে শান্তম গদন, | অর্থাৎ শাক 
1৭, সটান স্থানন শ অর্থৎ অপরিবর্তনায গ্বান, অমুহন্ পদম্ $ অর্ধাৎ অনঙ্থব পদ ইত্যাদি পদের 
“যোগ গাছে। এই লমন্ত প্যালে|চন। করিয়া! এম।ন্ মক্ষমূণৰ্ বব্চেন। করিয়াছেন, জীবায়ার 
শস্ব-গ্রলেশ মনুদায় কামন| ও সমুদায় স্পৃহ| পরাভব শুভ।শ্ুভ ও সখ দুঃখে সমভাব, জম্মমৃত্যু চর 
ই5.5 পারত।ণ, আজ্মাতে আজাব লধ-প্রাপ্তি এত সমুদয় নির্বাণেব লক্ষণ। সাধারণ লোকে 
নধাণকে নিববচ্ছিন্ন ঈ্থময স্বগ-ভ্রে।গ বলিয়াই বিশ্বাস কবে) | 

+7১১11101২6509161165, ৮০0], ৬100১410419, 
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২৭৮ ভারতবর্ষীয় উপাপক-সম্প্রদায়। 

সেইরূপ, বৌদ্ধদের ত্রিমূস্তি বুদ্ধ, ধণ্ম ও সঙ্গ*। যদ্দিও এই তিনটি আপাততঃ ভি 

ভিন্ন পদার্থ-বাঁচক, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা একই পদার্থ । তাহাদের প্রকৃতি ও 

এক; পরম্পর কোন অংশে ভিন্ন নয়। 

বৌন্ধ-মতানুযাঁয়ী পশ্যাপ্লিখিত চারিটি প্রধান তত্ব বৌদ্ধ-সমাজে ধর্ম চক্ত। 

বলিয়। গ্রসিদ্ধ আছে। তাহাই বৌদ্ধ-মত-প্রণালীর মূলীভূত। তাহারই বিস্তার 

ও পর্যযালোচনা দ্বার! নির্বাণের উপায় প্রবন্তিত হইয়াছে! 

১।_-জীবলোকে দুঃখ ও যন্ত্রণা সন্বত্র ব্য।পী। 

২।-_ন্নেহ। মমৃত|, কামনা, রাগ, দ্বেষদি হইতে ছুঃধ-যন্ত্রণার উৎপত্তি হয়। মন:. 

কল্িত খিষয়-বামন| সেই সমুপায়ের মুল । 

৩।-__ছুঃখ-যন্তথণার করণ ধবংন হলেই ছঃখ-যস্্ণার ধবংল হয়, অর্থাৎ স্নেহ, 

মমতাদির বন্ধন হইতে মাত্মাকে যুক্ত করিলেই, ছুঃখ-যন্ত্রণার অবসান হইয়! 

যায়। 

৪।--নিব্বাণলাভেব যে চারিট পথ আছে, তাহাতে গ্রবেশ করিলে আত্মার 

মুক্তি-সাধন সম্পন্ন হইতে পারে। সে চারিটি এই) পুরণ শ্র্ধা। পুর্ণ চিন্তা, 

পূর্ণ বাক্য ও পৃণ ক্রিয়া। 

গোতম বৌন্ধ-সন্প্রদাগ্ের ধর্শ,কন্ম স্বরূপ ন্যায় সত্যাদি স্বভ।ব সিদ্ধ ধর্মনীতর 

« নচরাচর সমাপ-বদ্ধ তিক্ু-দলকেসঙ্গ বলে। গ্রন্থ-বিশেবে চারি প্রকার ঙ্গ এরেণার প্রঙ্ 

আছে, এ ভিক্ষু দল ঠাহাঁর এক প্রকাব। বুদ্ধ, বোিসন্ব, পত্যেক বুদ্ধ ও শাবক প্রথম শ্রেণ 

ভুক্ত । উদ্নাখত ভিন্টু দল দিতীয় শ্রেণী। যে সসন্ত খুঢ বাক্তি ধন্ম ধর্ম *-জ্ঞানবিধঞ্জিত, তাহাবা 

তৃতীয় জেণী। যে সমুদায় নির্লজ্জ লেক ঠিগ্াশ্রদ অবণন্থন পূর্ববক তছুচিত বিধ নিষেধ গালিগ 

করিয়। চলে ন| এবং লঙ্জা ৪য় পরিচ্যাগ পুর্ববক অধর্থের চিরদিন-ব্।পা পরিগাম-ফলের প্রতি 

জক্ষেপও করে না, াহীবাই চতুর্থ শ্রেণ। 

+ চক্র শব্খটি নৌপ্ব-সম।জেব পড় প্রিয় । উহার একটি অর্থ ধর্ম-প্রচার বিজ্ঞগক। বু 

কর্তৃক ধন্ম-প্রচারের বিষয় বিজ্ঞাপন কাবিতে হইলে, তদীধ নিষেরা কহিত, তিনি ধর্মচক্র ঘূরণিত 

করিতে পবৃত্ত হইযাছেন । উহ! অগব একটি অর্থ, জীবের যোনিব্রমণ-বিজ্ঞাপক ॥ কেননা টে? 

গ্তায তাইর সাদি মস্ত নাই। বৌদ্ধের। জপ-নন্্র লিখিয়। চক-বিশেষের মহিত সংযুক্ত করি! 

দেয় এবং ত।ই। অত্যপ্ত বেগে ঘূর্ণায়মন করিতে থাকে । আপ-মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যেরূপ ফঃ 

লাভ হয়, উহ্নাৰ এক এক বার পূর্ণন ৭[ব1 সেহবূপ ফলের উৎপত্তি হইয়। থাকে । যে সমস্ত নৃগহি 

সববত্র আপনাদের আগধপত্য বিতর করেন ব'লয়। প্রবাদ আছে, গাহাদের সেই দর্ধ-প্রধান রা 

শক্তির নাম চক্র । এনিমিস্ত তাহাদের উপাধি চত্রবর্ভা । 8 
শ পাশিি্পি 

পক এ শপ সিটির পপ 

* মিখা।, চীধ্য, ব্যভিচার, নরহত্য। এই চারিটি মূল অধন্ম। 



উপক্রমণিক]। ২৭৯ 

গ্াধান্ প্রদর্শন করেন ও সেই সমুব।য়ই মানব-কুলের সাগতিসাধক বপিয়। তদীর 
অনুষ্ঠানের ধ্যবস্থ! দেন। তদন্ুসারে, অপর সাধারণ মকলের উপদেশার্থ পম্চা. 
লিখিত পাঁচটি ধর্শনীতি নির্দেশিত হয়; বধ করিও না, অপহরণ করিও না, 
বাতিচার-দোষ করিও না, মিথ্য| বলিও না ও স্ুরাপান করিও না*। এই 
পাঁচটি মাত্র নীতি পাঠ করিয়া বৌদ্ধধর্মের মম্পৃণ ভাবগ্রহ করিতে পারিলে 
এপ মনে করিও না। পশ্চাৎ অশোক রাজার অগুশাসনপত্রের বিবরণে 
অপেক্ষাকৃত বিশেষ বৃত্বাস্ত জানিতে পারিবে । হিন্দুশাস্ত্রের মতে, প্রায়শ্চিত্ত ও 

ধাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপের বিমোচন হয়। কিন্তু শাক্য বন্ধতাঁহা অস্বীকার 
কবিয়। উপদেশ দেন, কাঁয়মনোবাক্টে সকাজীবে দয়-প্রকাঁশ ও তদীয় হিতা, 

দান ব/তিরেকে অন্য কিছুতেই সদ্গতি-লাত হয় না। 

তাঁরতবর্ষীয় ভূপতিগণের মধ্যে গ্রথমে মগধাধিপতি অশোঁক রাজ। খু 

পৃ তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম অবলঙ্কন করেন। ভূমগ্লে যে সমস্ত বাক্তি 
উত্তর কালে অনামান্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়! বা জগতের অসাধারণ হিত-সাধন :করিয়। 

ঘশস্বী ও [চরশ্মরণীয় হন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন বান্তি প্রথম বয়সে 
মাতিণয় দুঃশীল ও নিতান্ত দিব্বোধ ছিলেন শুনিতে পাওয়! যায়। বৌন্ধ-কুল 
'হঙ্রক অশোকও উহাদের মধ্যে পরিগণিত। তিনি প্রথম বয়সে ন! সদৃশ 
ন! শাল ছিলেন। প্রিয়-দর্শন ছিলেন না খলিয়াই পিতার স্সেহ-ভাজন ভন 
নাহ এইরূপ গ্রাবাদ আছে । এমন দুরস্ত ও অবাধ ছলেন যে, লোকে 

গগাকে চণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিত। এইরূপ লিখিত আছে যে, একটি 

পর্নত-বাী লোক সমুদ্র নামক বৌদ্ধ ভিম্বর প্রাণ-বধাথ নানাবিধ চেষ্টা পায়: 

কষ্ট কিছুতেই কুতকাধ্য হইতে পারে নাই । ইহাতে সে অত্যন্ত বিশ্বয়া- 
পন হইয়া এাবষয়টি অশোক রাজার কর্ণগোচর করে। তিনি ভিক্ষুর নিকট 
খাদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এ পর্ব-বাপী ব্যক্তির শিরশ্ছেদন 
ববেন এবং এ্রভিঙ্ষুকে অদাধারণ দৈবশক্তি-সম্পন্ন বিবেচনা করিয়| নিজে 

! এই পাঁচটি সাধারণ ধর্শনীতি অপর সাধারণ মকরেন পক্ষেই বিধের। তত্তিত, ভিক্মুদের 
'নমন্ই অপব পাঁচটি নিয়ম নিরূপিত আছে; অসময়ে ভোঁজন করিও না, গীত, বাদা, নৃত্য ও গাটকে প্রৃত্ত হইও না, হগন্ধি গ্রহণ ও সলম্কার ধাবহার করিও না স্বণ ও বজত গ্রহণ করিও ন| 

এষা উৎকৃষ্ট শষ্যায় শয়ন করিও ন|। 



২৮৪ ভারভবধীয় উপাপক-সন্প্রায়। 

বৌদ্ধধর্মাবলক্ষনে প্রবৃত্ত হন:* তাহার উৎসাহ-গ্রভাবে উ বৌদ্ধ 
এত গ্রাছৃভূতি হয় ও তিনি এত চৈত্য, এত সপ ও অন্য অন্য এত প্রকার 

কীষ্টি-নিকেতন গ্রস্তত করেন যে, লোকে তাঁহাকে পূর্বোক্ত চণ্ড নামের 

পরিবর্তে ধর্মাশোক বলিয়া বিখ্যাত করিল তিনি কতকগুলি অনু. 

শাননপত্র থোদিত করিয়া 'ধন্ম প্রচার করিরা দেন? । এই ধর্দের অর্থ 
সপ পপি শি শপ টিটি েপীশশশীীীটিট শি শশী হি ০ তি শি? ৮ মি সী শিপ পাপ পপ ০) 

%. 1) 17]0)012 1470] 81111001000 1091906001705, 48510009004 0 

06752] 10071770715 1378, 

+ অশোক রাজার এত কীত্রি ও এত নিদশন এত স্থানে ধিদ্যমান আছে যে, বলার 
সবিশেষ অনুসন্ধান করিযাও তাহ!ব সমন্ত লানিতে পাব! গিযাছে কি নাসনেহ। সপ্প্রতি ফিছু 

দিন হইল বুদ্ধগয়াতে অশোক রাডার সিংহ।সন, তাহ! বর্তৃক খতিষ্টিত কতকগুলি স্ত গ ও চৈ 
বোঁধিবৃক্ষের বৃতি প্রভৃতি শোক সংত% বিবিধ প্রকার মামগী প্রাপ্ত হওয| যাঁয়। যে গানে 

অশোক বাজার সিংহাসন সংশ্থাপিত ছিল বলিঃ। প্রবাদ আছে, সেই স্থান খননং.করিয়া এ সি. 

সনের ভগ্বাবশেষ স্বরূপ সর্ণ, রত মুকাদি বভমলা দবা সংযক্ত নান।আংশ শীমান ধেবব কক আবি 
দ্ুত হয এবং ১৮৮১ খৃষ্টাবধের ৪ঠ। মে এদেলীয় এশিয়াটিক সোসাইটির একটি বিশেষ দয পা 
ফ) র, হরন্লি কতক গ্দর্শিত হয। তদননূর আবও অন্য অথ্যা তানেক বিময প্রকাশ পাইয়াছে। 
উ দমযে অশোক ও অন্য অন্য বিবিৰ বাকি কক সম্পাদিত বৌদ্ধ ধর্ম সংক্কাথ সহস্র মহ 
পুরাতন বস্তু এ স্থানে একঙ। আবিদ্ুত ভওয়াতে, ৭ ধর্মের পুবাবুত-লিছাান্গ গঞ্জি ঠগণেব উংতাহ 
নবীভূ5ও কৌতুহল-শিথ। গ্রচ্থলিত হইযা উঠে। চীন দেশীয় তীর্থপাত্রীব| পৃদ্ধগধায় যে স্ানে মে 
ঘস্কর অবস্থিতি প্রসঙ্গ কবি্যা গিয়াছেন বিকল সেই গ্ানেঠ তাহা গ্রাপ্ত হওয়। গিযাছে 17101 

[10101 1)01 6৯৬১৮11৯208 70৯, 

| কিন্তু সেই সমস্ত অনুশদনপাএর কোন স্থানে অশোকের নাম বিদাগান নাই, সেই সমু 

পর্রে বাজ! পিয়দসি ঘর্থ।ৎ [প্রষদর্শা কর্তৃক জকাশিত বলিযা লিখিত আছে । বৌদি চমাঞে 

অশোক রাজার যেরূপ অসাধারণ খ্যাতি ও অপুর্ব ভতিধুত্ত প্রচলিত আছে, তাহাব মহত এ 

খে|দিত পত্র সমুদায়ের ভাবার্থ 'যরূগ সঙ্গত হয, অন্য (কাঁন বাজার বৃভ্থান্তেব সহিত মেবাগ গত 

হয় নাঁ। অভএব সেগুলি এ বোদ্ধ কুল-ভিলক 'শাশকেব অনুশামন পত্র বলিযা বিবোচতি হয। 

বিশেষতঃ দীপবংন নামক বৌদ্ধ গ্রঙ্থে পিযদলন নমে একটি রাঁজাব অভিষেক বৃত্তান্ত লিখিত আছ, 

এ পিষদসন বিদুসরের পুল ও চন্দ প্তেব পাঁজ। তিনি বুদ্ধর নির্বা।দণব ২১৮ তাঝো বাঙ্যাঘি- 

খিন্ত হন। হিন্দু ও বোদ্ধশহত্রে অণেকের বিধয যেরূপ ঘর্ণিত আছে, তাহার সহিত দীগবংচ 

উল্লিখিত কথ। লি কিছুমাত্র গুভেদ নাই । এমন কি যদি নেই পালি-গ্রন্থে পিষদমন নামটি ॥। 

খাঁকিত, ভাহ। হইলে গুলি মশে।কেরই পরিচাষক বজিযা অবধারণ করিতে গার যহত। এ 

উত্তয় শা্রানুসাবেও চ্গুপ্চেব পু বিন্মমব ও বিন্দুসরেব পু শোক | দীপবংদে প্লেন 

্লাজাডিযেকেব সময় যেকপ লিখিত আছে হিন্দু এ বৌদ্ধশান্ত্ে অশোঁকেরও সেইকপ। কিন রী 

সমস্ত খোদিভপত্রে অশোকের নাম একবারমাত্র ও লিখিত নাই বলিয়া, হ, হ. উইল সন্ এ বি 

কিছু সংশয় গ্রকাঁশ করিয়া যান *। ভাহাব পরেও ত্কাবতবীয় পুরাধৃত্তবিদ পঙ্ডিতেবা পা 

মকলেই একবাঁকো অশোক ও পরিয়দ্শা এক ব্যক্তির নাম বলিয়! হ্বীকাঁর করিয়। আসিতেছেন। 
» শীত 

এপ শশাশিপিশাশিাশীী শশী তি সপ পপি, 

*:1001721 01016 (২০)81 85501030960 ৬০1, ৬111) 0. 3০9, 
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দ্ধদেবের অর্টনাও নয়; ব্রত, নিয়ম, উপবাঁসাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াও 
নয। ইহা ম্নেহ, বাৎসল্য, ভক্তি, দয়!, দাক্ষিণা, অহিংসাদি ধর্মনীতিমাত্র। 

কেবল এই ধর্ষের অনুষ্ঠানেই এহিক ও পারত্রিক স্ুখ-স্বর্গ প্রা হওয়া! যায়। 

যাহা (কি হিন্দুকি মোসলমান্, কি ঘ্িহদি কি খৃষ্টান, কি জৈন কি পারষী, 

সকল ধর্ম-সম্মত এবং সকলজ|তির অভিমত ও সমাদৃত, তাহাই এই ধধন্ম”। 

গবষয়ে নাস্তিকতাবাদী খৌদ্ধেরা আস্তিকতাবাদা হিন্দুদের অপেক্ষা মহত্তর 
মত প্রকাশ কিয় জগতের শ্রদ্ধাম্পদ ও পুজাম্পদ হইয়া রহিয়াছেন। অশোক 

বাঞা পূর্বোন্নিখিত অনুশাঁঘনপত্রে পিতৃ-তক্তি, মাতৃ-ভক্তি, গুরু-ভক্তি, জ্ঞাতি, 

তিবানী ও আত্মীয়গণকে দয়! ও আশ্রয় প্রদানকবা, ভক্ভি-শ্রন্ধ! সহকারে ব্রাঙ্ষণ 

« এমণদিগকে দন করা, ভৃত্য ও অধানস্থ লোকদিগেন প্রতি অন্কুলত।-প্রক(শ 

গরতুর আজ্ঞাবহ ও তীহার প্রতি ভক্বিমান্ থাকা, মিতথ্যয় ও হিতাচরণ, নিন্দ। 

ও অগৎ কথ পরিবর্্জন ইত্যাদি অবশ্য কর্তব্য কর্ম সমুদায়ের ব্যবস্থ! গ্রচার 

করেন। মানুষ ও ইতর জন্থ উভয়ের গ্রাতি সদয় 'ও সানুকূল ভাব প্রদর্শন 

কবেন। তাঁহার মতে, এ সমস্তই পরম পরিশুদ্ধ পারমার্থিক ক্রিয়া। তিনি 

কেবল মত প্রচান করিয়। নিরস্ত হন নাই, নিজে তদনুরূপ কার্য সাধন করিয়। 

গ্র্থাগণের কুশলোনুতি চেষ্টা পান। তিনি পশুহিংস1| নিঝারণ করেন, পণ্ড ও 
মনুষ্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসা-ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন এবং রাজ্য মধ্যে 

'গোপদেশ-প্রণালী প্রতিষটিত করেন । সর্কজীব বিষয়েই অব্যভিচরিত অবারিত, 
মাহংস। ধন প্রচার করিয়া কি হিন্দু, কি মোসলমান ক খৃষ্টান, সকলকেই 

এণ্ষিয়ে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্ঠাবের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে 

গাব দূত মগোস্থনিজ পিখিয়া যান, কতকগুলি শ্রমণ অর্থাৎ বৌদ্ধ উদামীন 

কেবল দয়া-বন্মেখ অনুষ্ঠান উদ্দেশে লোকের চিকিতৎস। করিয়। বেড়ান; কাহার 

[নট কিছু গ্রহণ করেন না । অপদ্গ কতকগুলি ধশ্ম-গ্রচারক শ্রমণ লোকদ্দিগকে 

গরক-ওয় প্রদশন পৃব্বক কর্মোপদেশ প্রদান করেন *। 

হুমগ্ুলে স্বমত-পক্ষপ1তী ভিন্ন ভিন্ন ধন্মাবলম্বী লোকের বিদ্বেষ &ভাবে অতীব 

শঙ্কর নৃশংস কাওড সমুদায়, এমন কি সহশ্র সহত্র ও লক্ষ লক্ষ নরবধ পর্য্যস্ত 

* অন্য।গি এই দুই রীতি প্রচলিত আছে 17717170109, 0১, ২0৭ 

৩৬ 



২৮২ ডারতবষীয় উপামক-সদ্গ্রুদায়। 

ঘটিয়। গিয়াছে! অশোক রাজা এবিষয়েও অপার ওদ্্য ও অপরিসীম মহত্ব 

প্রদর্শন করিয়া যান। 

পূর্বোক্ত অন্ুশীসনপত্রে তিনি কি গৃহী কি উদাসীন যে ব্যক্তি যে ধর্ম পালন 

করুক ন। কেন, তাহাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধ।-প্রকাঁশ ও তাহাদের সকলেরই 

ধর্ম-রক্ষায় যত্ব-প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দান ও অন্য অন্য সক্রিয়! সহকারে 

তাহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া! বলেন, এ দকল ক্রিয়! অপেক্ষায় তদীয় 

সাঁর স্বরূপ ধর্শনীতির গ্রাছুর্ভাব-দৃষ্টির অভিলাষ অধিক গৌরবের বিষয়। তিনি 

ুম্পষ্ট গ্রচার করিয়! দেন, মন্ুষ্যের নিজ ধর্মে শ্রদ্ধা করা উচিত, কিন্তু কদাচ 

পর-ধর্মের নিন্দা ও অনিষ্টাচরণ কর্তব্য নয়। সকল স্থলেই পরধর্ম-সম্পরগ|য়ে 

উচিতমত শ্রদ্ধা কর! কর্তব্য। যে ধশ্বের যে রূপ নিয়ম, তাহার রতি তদনুযায়ী 

শ্রচ্। কর! বিধেয্ | এপ আচরণ করিলে, নিজ ধশ্মের উন্নতি ও পর-ধর্মের হিত 

সাধন করা হয়। যে ইছার অন্যথাচরণ করে, সে আপন € পর উওয় ধর্মেরই 

অনিষ্ উৎপাদন করিয়! থাকে । বে বাতি শ্বধন্থন সম্প্রদায়ে অন্থুরাগ বশত: পর ধু 

সম্প্রদায়ের নিন্দ! করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশ করে, তাহার এবপ 

আচরণ দ্বারা নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের উপরেই অতিআাত্র কঠিন আঘাত করা হয়। + 

অশোক রাজার এক খানি অনুশাসনপত্রে এইরূপ লিখিত আছে বে, যাহাদের 

বৌদ্ধ ধর্শে বিশ্বাস নাই, তাহারাও আমার রাজ্য মধো নির্বনে বাস করুক। 

উমানম্ দিঘী দিয্ঘি বাজা অন অন্ডনি ল্ াসহত কানু অন ন অল লান" 

মৃত্রিনত্ধ রুক্বনি। 

দেবগণ-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ! ইচ্ছ। করিতেছেন, সমস্ত পাষণ্ড (অর্থাৎ বৌদ্ধ 

ধরে আস্থাশূন ব্যক্তি সমুদীয় ) সর্বত্র (নির্ধিন্নে) বাস করুক, কেন না তাঠারাও 

ভাবগুদ্ধি ও ধর্মশাসন ইচ্ছা করে 11 

অবনিমগুলের অপরাপর ধর্ম-সম্তায়ীরা এ অংশেমদি অশোকের পদ-বেু 

শা 

ঈ 1010111971 01116455766 9000৮ 01 গোলা ৬০0, ৬11, [00-24-2411 7া1010)0, 

259-260. 11101007701 01110 00921 45800 8500161১,৬01. »1]. 00. 21522. 

[116 [7019] 41701002195 1870, 0. 207 070 1385) 0 থা 

+13.17. ৮11০0 71 10010 1007791 01 00৩ 7২090] 4551905 3০01619, ৬০]. 111, 

69, 3০9 910 214. 



উপক্রমণিকা। ২৮৬ 

কামাত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অনংখ্য গোকের ধর্ধ দ্বেষ নিবন্ধন 
অকালে কালগ্রাস প্রবেশ নিবারিত হইত | বৌদ্ধগণ-সংহারক * আন্তিকপ্রবর 
বাঞ্গণকুল! এই নাস্তিক নরপততির ন্্পবিত্র গ্ণগ্রাম শ্রবণ কর, আর লজ্জায় 

অধোমুখ হইয়। ধরণী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে থাক! উগ্রমৃত্তি'শৈব ও বৈষ্ব জমাতের 
ভয়াবহ তীর্ঘশ্নানে ধিকৃ! থিক্ ধিকৃ। খ্ীগ্রানদিগের শোণিতাক্ত মুগ্ু-মালা-বিভূষিত 
ভয়ঙ্কর জুসেড্ যুদ্ধের ক্রুদ্-চিহেও ধিকৃ! স্বস্প্রদায়ের পক্ষপাতমদে উন্মও দুর্দান্ত 
মোসলমান্ মন্প্রায়ের কর-পঞ্চাণিত চাকচিক্যশাণী স্তীক্ষ তরবারেও 1 ধিক! 

অশোক গ্রচারিত ধর্থপ্রণালীর কিঞ্চিত স্ুল তাৎপধ্যমাত্র লিখিত হইল। 

ইহ! মনুষ্য কুলের স্বভাব-মিৰী সাধারণ ধণ্ম) মনঃকল্পিত নয়। জতি.তেদ ও 

ব্ণ-গ্রভেদও ইহার বৈরী ও বিদ্বেষী নম্ন। কি হিন্দু, কি খুষ্টান, কি মোসল- 

মান কেছই এ ধন্মের বিরোধী নয়। বেদ, কোরান্ ও বাইবল, এই ধর্মুকে যতদূর 
লালন-পালন ও পরিপোষণ করিয়। আসিয়াছে, প্রধানতম বিজ্ঞ সন্প্রায়ের নিকট 
ভতদর আদরণীয় ও পুর্গনীয় | খাষি, মুনি, পার, পরগম্বর, সেপ্ট, সেবিয়র ইহার 
খে পরিমাণে এই ধর্মের অনুষ্ঠান ও মছ্িম! গ্রচার করিয়াছেন, সেই পরিমাণে 
গরুঙপুশ্যকীন্তি সাতে অধিকারী হইয়া রহিগাছেন। অধুনাতন মানব কুলের 
বুদ্ধ বিগ্চার পথপ্রদশক কোস্ত ও ছিউম্, ডারুইন্ ও হকৃস্পি, মিল ও স্পেন্সর্ 
ইহাদেরও এই ধর্মুকে 1 আপনাদের সাম্প্রদায়িক ধন্ম বলিয়! পরিচয়-দান এবং 
শাতে উত্নাহ ও আহ্লাদ প্রকাশ ন| করিবার বিষয় নয়। 

পৌদ্ধধশ্মাবগম্ধী ভূপতিগণ অকাতরে দান ধর্দের অনুষ্ঠান করিয়া যান। 
পশ্চাৎ তাহার একটি উ্দাহরণ প্রদর্শন“ কর! যাইতেছে। উত্তর কালে খৃই্ীয 
বায়ে খেরপ গুরু-সানরধানে আত্ম-দোষ স্বীকারের ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয়, 
ুর্বকালে বৌদ্ধ সমাপ্রে সেই প্রথাটি অধিকণ প্রচালত ছিল। প্রত্েক 
(৬ুকে অথাৎ বৌদ্ধ উদানীনকে প্রতি মাসে ছুইবার অর্থাৎ পুর্ণম। ও অমা- 
গার দিখদে আত্ম-পাপ অঙ্গীকার করিতে হইত। ক্রমশঃ গৃং লোকের মধ্যেও 
এই প্রথা গ্রচালত হয়, কিন্তু তাহার অস্থৃবিধা সংঘটন প্রযুক্ত, অশোক রাজ! 
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* উপক্রমণিফা ২২২ ও ২২৩ ৃষ্ঠা। 
1 এক হস্তে কোরান অপর হন্তে তরধার। 
: অতিমাত্র অহিংসাটি পারিষর্জন পূর্বক | 



২৮৪ ভাঁরতবষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

গাপের প্রায়শ্চন্ত-সাধনার্থ একটি মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রথমে 
আয্ম-দৌষ স্বীকার ও দান ধম্মের অনুষ্ঠান উভয়ই প্রচলিত ছিল । কিন্তু পথে 

গুহস্থ লোকের পাপ-স্বীকারের নিয়্ম্টি একেবারেই উঠিয়। ষায়। এ দানোৎসবট 

পাঁচ বংসরান্ত সম্পন্ন হইত । খুষ্টাবের সপ্তম শতাব্দীতে পয়াগ-ক্ষেত্রে একবার 

ই উত্ণবের অনুষ্ঠান হয়; চীন দেণীল্ন তীর্ঘযাত্রী ছিউ এন্ থসর্গ, তাহা দশন 

করিয়া! যান। 

প্র নুবিস্তৃত উৎসব-ক্ষেত্র একটি আনন্দ-ক্ষেত্র ছিল; চারি দিকে সং 

সহত্র গোলাব গাছের ম্থরম বৃতি, তাহাতে অপর্যাপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহ 

প্রশ্ফুটত এবং মধ্যদ্থলে স্বর্ণ, বঙ্গত, পটবস্ত্র ও অপরাপর বখুল্য দাঁন-দ্রথাতে 

পারপুর্ণ সুমজ্জ গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে সারি সারি একশত এরূপ বিদত 

ভোঞজন-গৃহ ছিল যে, তাঁহার প্রতোকে একশত ব্যক্তি একত্র ভোজন করিতে 

পারিত। মহারাঞ্জ শিপাধিতোর আহ্বানক্রমে ব্রাহ্মণ, মণ, দরিদ্র, পিতৃ-হীন, 

মাতৃ-হীন, বাক্গব-হীন প্রভৃতি পঞ্চাশ নহত্র লোক তথায় আগমন করে। মাদ্ধ 

ছুই মাস ব্যপিয়া দান-তোজনাদি সহকারে এ উৎসব-ব্যাপার সম্প্ন হ্য। 

উহাতে হিন্দু বৌদ্ধের বিদ্ে ভাব দুরে গাকুক, সমধিক সন্ভাবই প্রদর্শিত দেখ 

ধায়। তথায় বুদ্ধ, বিষ, শিব তিনেরই প্রতিমূর্তি গ্রতিঠিত হয় এবং হণ ও 

বৌদ্ধ সমস্ত দমাগত ব্যক্তাদ্গকে বহুমূল্য সামগ্রা দান করা এবং চর্বা, চোষা, 

লেহা, পেয় নানাবিধ সুস্থ সামগ্রী ভোজন করান হয়। উত্ত রাজা এ উৎদবে 

হস্তী, অশ্ব ও অপরাপর যুদ্ধ-সামণ্রী ব্যতিরেকে রাজজকোষের সমপ্ত ধনই বিতরণ 

করিতেন। এমন কি, াহাব নিজের গ:চ্ছদ, কর্ণকুগুল, রত্বমালা গ্রতীতি 

বেশভূষ! সমুদায়ও শরীর হইতে উন্মোচন কারয়া দিতেন। অবশেষে পুরাতন 

(ছয় বন্্ু পরিধান পূর্বক রুতাঞ্জলিপুটে উচ্গৈঃস্বরে দানধর্ম্ম বিষয়ে ভ্তিশধা 

গ্রকাশ কগিতেন। 

বৌদ্ধেরাও হিন্দুদের স্ভার মৃত্যুর পর নানারপ যোনি-ভ্রমণ স্বীকার কণে। 

(বিন ইহকালে বেরপ শুভাগত কর্ম করেন, পরকালে ঠিনি তানুবূপ যোনি" 

প্রাপ্ত হন, কেবল পণ্ড পক্ষী কীটাদি নিকুষ্ট জন্ত নয়, পাতিকের পরিমাগাগ্1 

মৃৎপিগাদি জড়ব্ত হইরাও জন্ম গ্রহণ করিতে হুয়। যদি কেহ এরূপ খোরঠঃ 

কুকর্ম করে যে, উতক্তরূপ নিকৃষ্ট গন্ম গ্রহণ করিণেও তাহার উচিতমত শা 



ভপক্রমণিকা | ২৮৫ 

ছয় না, ভাহ। হইলে তাহাকে নরকস্থ হইতে হয়, বৌদ্ধ-মতে, ১৩৬ একশত 

ছত্রিশটি নরক বিদামান আছে । যে যেরূপ পাপ-কন্ম করে, তাহাকে তদমুরূপ 

কঠিন নরকে তাদৃশ পরিমিত কাল বাস করিতে হয়। কাহার নরক-ভোগের 

সময় কোটি বৎসরের অপেক্ষ! নন নয়। পুণ্য কর্ণোরও এইরূপ পুরস্কার আছে। 

গ্ণাবান্ ব্যক্তি, হয় মর্ত্যলোকে উত্তম জন্ম গ্রহণ পূর্বক সখ তোগ করে, নয়, 

বিবিধপ্রকার ন্বর্লোকের কোন স্বর্ণে দেবাদি-যোনি প্রাপ্ত হইয়। স্থখ-সস্তোগ 

করিতে থাকে। কাহারও স্বর্সভোগের সময় শত কোটি বৎসর অপেক্ষায় অন্ন 

নয়। বৌঁদ্ধেরা বলেন, শাকামুনি নিজে উল্লিখিত শুভাশুও সমুদায়,জন্মেরই সুখ 

হুধ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পশ্তপক্ষ্যাদি কোন্ যোনিতে [করূপ 

কাধা করিয়াছেন, বৌদ্ধ-শান্তে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে। 

অন্যান্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের হ্টায় বৌদ্ধদিগেরও মতান্তর ঘটিয়! ক্রমে ক্রমে চারিটি 

পর্ণন উৎপন্ন হইয়াছে; মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌধ্রান্তিক ও বৈভাষিক। 

াধ্মিক-মতে, কোন পদার্থই খাস্তবিক বিদ্যমান নাই; সকলই শুন্ঠময়। 

যোগামার-মতও ইহার অনুপ ; এই মত্ত বাক্তির! অত্যন্তবস্থ বিজ্ঞান ব্যতি- 

'রকে পরাঁপর সমুদায় পদার্থেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইহাদের মতে 
[কধল বিজ্ঞানই আছে; জল, বাযু, পৃথিবাদি বাহ বস্ত কিছুই নাই। ইহারা 

৭ বিজ্ঞানকে ছুট ভাগে বিভক্ত করেন? প্রকুতি-বিজ্ঞান ও আলয়-বিজ্ঞান। 

গাগ্রৎ ও স্বপ্লাবগ্ায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে গ্রকৃতি-বিজ্ঞান বলে ও সুষুপ্তি দশায় 

ঘেজ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলয়-বিজ্ঞান। অপর ছুই সম্প্রদায়ীরা বাহ্ পদার্থ 

ও অতন্তরস্থ পদার্থ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। বাহ পদার্থ দুই ভাগে 
বিভক্ত) ভূত ও ভৌতিক। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বাযু এই চারিটির নাম ভূত 
এবং চক্ষু শোতাদি পাচ জ্ঞানেন্ত্রিয় ও তাহার জ্ঞেয় নদী, পব্বতাদি বিষয় সমুদায়ের 

গাম ভৌতিক । সেই সমুদায়ই পরমাণু-সমষ্টি। এই জগৎ+'ও জগতের সমুদয় 

গদাথহ পবমাধুপুগ্জ বই আর কিছুই নয়। 

শেষোক্ত ছুই মন্প্রদায়ের মতে পরস্পর (কটু বিশেষ আঁছে। এক সম্প্রদা- 

রা কহেন, বাহ বস্ত্র দমুদায় কেবল গ্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তাহাদের নামঃবৈভাষিক। 

অপর স্প্রদায়ার। বলেন, বাহ্ বস্তব সত্য বটে, কিন্তু অন্কমান-সিন্ধ; একেবারেই 



২৮৬ ভারতব্ষীয় উপাসক-সন্পরদায় । 

গ্রত্যঙ্গ-পিদ্ধ হয় না! চিত্তমধ্যে বাহ্ বস্ত সমুদায়ের প্রতিজূপ উৎপন্ন হয়, এবং 

সেই প্রতিরূপ-জ্ঞান দ্বারাই তাহাদের জ্ঞান জন্মে। এই সম্প্রদায়ের নাম সৌত্রা, 

স্তিক। উভর মতেই, যে সময়ে বস্তর প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়েই তাহার অস্তি 

থাকে । প্রত্যক্ষ না হইলেই বিদাল্পতার স্তায় ধবংস হইয়া যায়। এই নিমিত্ত 

হিন্দু পরগুতেরা তাহাদিগকে পূর্ণ বৈনাশিক অথব। সর্ব বৈনাশিক বলিয়া! উল্লেখ 

করিয়াছেন । 

বৌদ্ধেরা হিন্দুবৈদান্তিকের স্তায় আকাশকে একটি ভূত বলিয়া শ্বীকার 
করেন না এবং চিত্ত ও জীবাস্মা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন না।* 

অন্ত অগ্ঠ সমুদয় উপাঁসক-সম্প্রধায়ের গায় খৌদ্ধেরাও ক্রমে ক্রমে নানা 

সম্প্রদায় বিভক্ত হইয়া যাঁর। বন্ই'মত্র একখানি গ্রন্থে সে সমুদায়ের 

বিবরণ করেন এবং চীন-দেশায় তিন জন পণ্ডত তাহা চন ভাষায় 

অনুবাদ করিয়া রাখেন। সেই সমুদায় সম্প্রদায়ের নাম মহাসাজ্বক, 

স্থবির, একব্যবহারিক।, কুকুলিকা, বাহুভ্রতিয়।  চৈতিযবাদা, 

পূর্বশৈল1, উত্তরশৈলা, মর্বাপ্তিবাদ, হৈমবতা, খাত সপুভ্রী, ধন্মোত্তরায়, শদ্রায় 

ণীয়, সম্মতীয়, যাঁরগরিক) মহীশাদক, ধম্মগুপ্তা, কাশ্যপীয় এবং সন্কপ্তিকা বা 

সৌত্রাপ্তিক1 | প্রথমো ক্র মহানাজ্বিক সম্প্রদায় স্থবিরাদ সাত সম্প্রদায় এবং এ 

স্থবির সম্প্রদায় সর্বাপ্তিবাদ প্রভৃতি একাদশ সম্প্রদায়ে [বতত্ত হয়। সমুদয় 

অগাদশ সং্প্রদায়। 1 

বৌদ্ধের! ঈথরের মস্তিস্ব মত্বীকারই করুন। আর অন্য অনা নানা বিষয়ে 

অসাধারণ বুদ্ধি-প্রাথধ্যই প্রকাশ করুন, ।কন্ত অনেকানেক নিকৃষ্ট ধর্মাস্্র' 

নায়েব ন্যায় পৌন্তুলিক হইয়! রুহিয়াছেন বলিতে হুইবে। প্রতিমা-পূ্জ, বুদ্ধ 

প্রভৃতির অস্থি দস্তাণির অর্চনা এবং লানাবিধ যা মহোৎসব অবাধে চণিয় 

আমিতেছে $। ফাহয়ন্ থুষ্টার্ষের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে অনেকানেক 4২. 

% (9101)7০016 11১61191090 12১১১ ৬০], | ১1573, 17054137526 দেখি 

সবিনেষ জানিতে পার। যাইবে । 
1 11017 81101089155 19606107001 1১০, 00১ 290-391. 

। দেবার্না সংক্রান্ত পণ্চ।লিখিত পিষয়টিতে হিন্দু ও বৌদ্ধের পরষ্পর বিশেষ বিভিন্নত। দেখিঠ 

গাওয়া যায়। হিন্দু প্রভতির ন্তায় বৌদ্ধদের খত্ডিক অর্থাৎ পুরোহিত নাই। প্রত্যেক বৌদ্ধ আগ" 
মহ আপনার পুরোহিত ও আপনিই আপনার যজমান। 



উপক্রমণিকা। ২৮৭ 
প্রতিমূর্তি দেখিয়া! যাঁন। কেবল শাকাবুদ্ধ নয়, এক এক দেবাগমে অনা অন্য 
বৌদ্ধ দেবতার গ্রতিমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত ও অচ্চিত হুইয়! থাকে। ভারতবর্ষের 
মধো বুদ্ধগয়ায় তার! দেবী 'ও বাণীশ্বরী দেবী, বৈসালীতে অর্থাৎ বেসার গ্রামে 
ধযানীবুদ্ধ অমিতাঁভ ও বৌধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর, নলন্দবিহারে অবলোকি- 
তেশ্বর, তারা বোধিসত্ব, ত্রিশির৷ বজবরাহী, বাগীশ্বরী, কপত্যদেবী ইত্যাদি 
অনেক স্থানে অনেকানেক বৌদ্ধ দেব দেবীর প্রতিযৃদ্তি ও মন্দির অদ্যাপি 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। * সিংহল দীপের মহারাজবিহার নামক বিারে পঞ্চাশং 
মপেক্ষায় অধিক বৃদ্ধ'বিগ্রহ এবং দেই সঙ্গে নাথ, বিষ ও সামনদেব, পত্তিনে 
দেবী এবং বলগম্বাছ ও কীর্তিনিস সঙ্গ নামক ছুইটি নৃপতির প্রতিমূর্তি সংস্থাপি 
ম|ছে। এ বলগম্বাহু খু, পূ. ৮৬ অব্ধে & বিহার প্রস্তুত করেন। 1 

অশিক্ষিত বৌদ্ধদের মধ্যে সাকার উপাসনা প্রচণিত হয়া আগিয়াছে তাহার 
গনেহ নাট ) কিন্তু চীন-দেপীয় ভ্ঞানাপর বৌদ্ধেরা প্রতিমা-পুজ! ও শান্তি শবস্ত্য- 
'ন দ্বার! বৌদ্ধ দেবগণের গ্রসাদ লাভ প্রভৃতি চলিত ধন্মানুঠান সমুদায় স্বীকার 
করেন না। চুহি নামে একটি বৌদ্ধমত-প্রবর্তক স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াঁছেন, বৌদ্ধেরা 
দর মর্ধ্যাদি বাহ বস্ত ও প্রতাক্ষ বাপার সমস্ত গ্রাহা করেন না; আপনাঁপন 
মাস্বাতেই অভিনিবেশ করেন ; পারলৌকি স্থৃথছুঃখ মনঃকল্লিত ও দোষাবহ | £ 

বৌদ্ধের! বুদ্ধদেবাদির আর্থ, কেশ, দত্ত, বন, বষ্টি প্রভৃতি মৃত্তিকায় প্রোথিত 
কবি! তাহার উপর একটি পূর্ণ-গর্ভ ঘণ্টাকার ধন্ত নির্মাণ কৰে ও ভক্তি-শরদধা- 
শহকাবে িহিত-বিধানে তাহার অর্চনা করিয়। থাকে এবং তীথ্যাত্রীরা সেই 
শপ্তকে পবিত্র তীর্থ-ভূমি জ্ঞান করিয়! দর্শনাদি কাধিতে যায়। নুানাধিক দুই শত 
যাবে এলেগজেপ্ডি,য়া-নিবানী ক্লেমেন্স, নামক গ্রীক পণ্ডিত ণ বৌদ্ধদের 
আর ধপ্তাদি-পুজার প্রসঙ্গ করিয়। গিয়াছেন, ফাহয়ন্ যে সময়ে ভারতবর্ষ 

শ ভি হউক 
স্টল ৮2০০ লিল দি ০ 

« (11017181721 40170102100] 987৮০৮01110, ৬০1, 00. 11, 7-956, 
১৪ ৬0, 
2 (0১107. /১1717170, 1834, ০1730100177 [,১1১০7০০ 1121015 [:451- 

শা 100:7077977)) 0. 203. 
11017) 45700101101) 1)600101)0188০, 01. 310 910 317. 
৭ তিনি ২*৬ পৃষ্টাবে প্রাহুভূতি হন। 



২৮৮ ভারতবর্ষায় উপাসক-সন্প্রদায়। 

পরিভ্রমণ করেন, সে সময়ে অর্থাৎ খুষ্টান্ধের পঞ্চম শতার্ধীতে পঞ্জাবের জনেক।. 

নেফ বৌদ্ধ-দেবালয়ে বুদ্ধঘেবের রূপ ম্মরণ-চিহ্ন বিদ্বমান ছিল, লোকে প্রতি. 

দিন তাহার অর্চনা ও দর্শনা্দি করিতে যাইত * | হিউএন্থ সঙ্গ খ্রীষটাফের 
সপ্পম শতাব্দীর প্রথমাংশে উত্তরে হিন্দুকুশ ও দৃক্ষিণে মলয়বর এই উভয় সীমার 

মধ্যস্থলে অর্থাৎ সমর ভাঁরশ বর্ষে ধঙ্মাশোক-প্রতিষ্টিত বলিয়া গ্রসিঘ। ভুরি ভুরি 

স্টপ সন্দর্শন করিয়া যান। কেবল বুদ্ধ নয়; ত্দীয় প্রধান প্রধান শিম্য ও 

প্রধান গ্রধ!ন বৌদ্ধ বাঞজারও অস্থ্যাদি-পুজ! ক্রমশঃ প্রবর্তিত হইয়! আমিয়।ছে। 
অন্য অন্য ধন্ম-সম্প্রবায়ের ন্যায় হহাদের৭ অনেকানেক উৎসব আছে। 

গ্রয়াগের মহোত্সবেব বিষয় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে! সিংহল ছীপে 

ব্ধাকালে একটি উৎসব হয়া থাকে, তাহাতে গালিভাষায় |রর1চত্ত 

গ্রন্থ-বিশেষ পঠিত হয়। তাহাকে বনপাঠ বলে। ভিক্ষুরা একটি বাসস্থান 

নিন্দাণ করিয়া র্যা তিন মাস তাহাতে অবস্থিতি করে এবং সে সময়ে 

পৃর্ণিমা, অমাবসা। এবং কৃষ্ণ ও শুরুপক্ষীয অষ্টমী তিথিতে বনপাঠ করিয় 

থকে । এ পাঠ শ্রবণোদ্দেশে মহা-সমারোহ হয়) মধ্যে মধো বাধ্যোদাম 

হইতে থাকে, রাত্রিকালে দীপ-জেগাতিতে সেহস্তান জোতিগ্মান হইথা যা 

এ?দ বন্দুকের ধ্বনি ও অগ্নি-ক্রীড়। পধান্ত ইয়। থাকে । এ বনগাঠের মধো 

বখন বুদ্ধের নাম উচ্চাররিত হয়, তখন শ্রোতৃগণ সাধু সাধু বলিয়! চীংকব 

করিয়। উঠে 11 

অপর একটি উৎসবের নাম পারিভ্ত। এটি পালি শব। দেশ 

ভাষায় ইহাকে পিরিত বলে। সিংহলীদের এইরূপ বিশ্বাস অছে যে, মানব জাতির 

ঘাবতীর ছুঃগ দৈতা-বিশেষেক কোপ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্রোধ-শান্তিব 

উদ্দেশে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হুইয়া। থাকে । উহাতেও উল্লিখিতরূপ বনপাঠ হয়। 

বাঙাল। দেশের বৈষণবদের অষ্টগ্রহরী, চক্রিশ গহয়ী প্রভৃতির ন্যায় সাত দিন 

অবিচ্েদে ্ী বনপাঠ চলিতে থাকে । ডই দুইটি ভিক্ষু পর্যায়ক্রমে ছুই ঘণ্টাকাঃ 

পাঠ করে। এই ক্রিয়াটি রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদোষ কালে শ্রোতৃগ' 

সেই স্থানে শাগমন করে? তাহার মধ্যে সত্রীগসোকট অধিক তাহার! প্রতো? 
লা পাকশী 

8 [গত [90187172120 91 1:2৮ 11181) 1816, 01), 44795, 

+177/05 চিএন০০ 01017201150) 00232 23ক 



উপক্রমণিকা । ২৮৯ 

এক একটি তৈল-পূর্ণ নারিকেল'মালা লইয়া! আইসে এবং বিহারের চতুর্দিকে 
গ্রাচীরে দেই সমস্ত মাল! সংস্থাপিত করিয়া দীপ জালাইয়৷ দেয়। * 

ভোট দেশে তিনটি উৎমব প্রচলিত আছে। একটি গ্রীস্মারস্তে, অপর একটি 
গরতের প্রারস্তে এবং তৃতীয়টি শীতাস্তে সম্পন্ন হয়। প্রথমটি শাকা মুনির জন্ম- 
গ্রহণের স্মরণ সচক। তিনি ছয়টি পাষওঁকে পর|ভব করেন ইহাই ক্মরণার্থ 

তৃতীয়টি অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । এক পক্ষ ব্যাপিয়া ইহার অনুষ্ঠান হয় এবং সে 

দময়ে নৃতা। গীত। ভোজন, দীপদানাদি নানাবিধ অমোঁদ-আ|হনা দ-ব্যাপার 
চলিতে থাকে । 

হিন্দুমতান্গ্যায়ী সিদ্ধ যোগীর! যেমন অপিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আট 

গ্রকার শশ্বর্ধ্য লাভ করেন লিখিত আছে 1, সেইরূপ, বৌদ্ধদিগেরও এই প্রকার 

বিশ্বাস আছে যে, এ সম্প্রদায়ী সিদ্ধ ব্যক্তিরা অশেষ রূপ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত 
হইয়। অতীব অদ্ভুত কাঁধ্য সমুদ্দায় সম্পাদন করিতে সমর্থ হন) যেমন বাযু-মধ্যে 

দু্করণ, জলের উপর গমনাগমন, ইচ্ছান্ুসারে জল-ধর্ষণ, নদী ওসমুদ্র জন, গৃহ- 
স্ধাঁলত পর্বত ও পৃথিবী প্রকল্পন, বখন ইচ্ছা বাযু-প্রবাহ উৎপাদন, বাযুর ন্যায় 
দ্রতবেগে গমন, গ্রাচীর ও অন্য অন্য কঠিন দ্রব্যের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ) পর্বত ও 

পৃথিবীর গর্ভ-দর্শন, নষ্ট ব| গুপ্ত বিষয় উদ্ধার করণ, স্বর্ণ হইতে অগ্নিধারা আনয়ন 

ইতার্দি। বৌদ্ধদিগের এইরূপ সংস্কার আছে যে, সাধন পসদ্ধ প্রত্যেক ভিক্ষু 
আপনার এক শরীরকে অনেক করিতে পারেন, নিজ দেহের সর্ধস্থান হইতেই 

জল ও ধূম-রাশি নির্গত করিতে পারেন, কাষ্ঠ কার্পাস ও অন্য অন্য দাহাপদার্থ 

নংগ্রই করিয়া ইচ্ছাবলে দগ্ধ করিতে পারেন, এমন একক্ু্প জ্যোতিঃপদার্থ 

উৎগাধন করিতে সমর্থ হন যে, তদ্থারা দিব্য চক্ষর ন্যায় সকল স্থানই 

অবণোকন করিতে পারেন এবং মুমূর্ধংকালে আগ্ন-সংযোগ ব্যতিরেকে গিক্জ শরীর 

দ'$ কণিতে পারেন। £ 

৯. 11210১18500 1১1 0170011510, 700, 240-242. 

1 শৈবাদি সম্প্রদায় “যোগী” | 
| 11705 12251001781 0116010051, 00, 26০-৮291, 

যে অধুনাতন পাশ্চাত্য যৌগি-সম্প্রদায়ীরা এখন খিয়সোফিস্ট, (111160১০751) বলিঃ। 
বিখ্যাড হইয়াছেন, তাহায়! যৌদ্ধমতের অনুগামী শুনিতে পাই। তাহাদের সপ্পরদায-স্বামীর নাম 

৩৭ 



২৯৫ ভারতব্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায় | 

যে সাধনা দ্বারা এই সমস্ত সম্পন্ন হয় লিখিত আছে, তাহার নাম কসিন। 

কমিন-সাঁধনায় এক এক করিয়! জল, বায়ু, মুত্তিক প্রভৃতির গুণাগুণ বিচার 

পূর্বক বাহ্য ও শরীরস্থ জল, বাঁযু গ্রভৃতিকে অনিত্য ও পরিবর্তনীয় বলিয়া স্থির 

কর! হয় * | একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই সমস্ত অনিত্যত্ব-ভাবার্ি পুনঃ পুনঃ চিন্ত। 

করিবে। করিতে করিতে, তাহা মনোমধ্যে নিতান্ত পরিস্ফট হইয়া গ্রকাশ 

পাইবে । পাইলে, মনের যেরূপ অবস্থা! উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিমিত্ত বলে। নিমিত্ত 

মানসিক জ্যোতিঃস্বরূপ। ইহা! অতি ছুলভ পদার্থ। নিমিত্ত সম্পূর্ণ হইলে 

তাহাকে প্রতিভাগ নিমিত্ত বলে। সমাধি ইহার উত্তরীয় অবস্থ। সমাধি সম্পূর্ণ 

হইলে তাহাকে অর্পণ.সমাধি বলে। সে অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সমুদায় নিফম্প দীপ- 

শিখার ন্যায় নিশ্চল থাকে । ইহার সহিত ধ্যানের নৈকট্য-সন্বদ্ধ। গোতম বুদ্ধ 

থে সমগ্র চারি প্রকার ধ্যানের অনুষ্ঠান করেন, তাহার দ্বিতীয় ধ্যানটি সমাধি- 

জাত বলিয়। লিখিত আছে। 

ঘক্ীনিলানাহনিনজবলনিন্বাহ' আলামিল' সীনিন্বত্ব' ছ্িনীঘ ভ্যালনুদ অন্ন 

নিষ্কহনিজ্স । 

ললিতবিস্তর । ২২ অধ্যায়। 

বৌঁদ্ধ মতে) ধ্যান পরম পদার্থ; ধ্যান দ্বারাই নির্বাণ লাভ হয় একথা পূর্বেই 

লিখিত হইয়াছে । বৌদ্ধের হিন্দুদের ন্যায় দেবলোক ব্রদ্বলোকার্দির অগ্ডি 

অঙ্গীকার করেন। ধ্যানস্থ ভিক্ষ,রা ধ্যান-বলে ব্রক্ষলোক গমন কবিতে সমর্থ 

হন এইরূপ লিখিত আছে ।1 
শশী তি শত ৮ শশা ততো শতশত -শা্পীশী পতি 22 ০৪০৯ এল সপ লি তি শত শিপ 

কুখুমিলীল,। তিনি ফখন কাশ্রীরে ও কখন ভোট দেশে অবস্থিতি কবেন। শা ও পাকা" 

সম্্রদাযী অগ্ঠান্ত মত-প্রবর্ধকেরা কি পবমীনভুত গারনার্থিক অগ্নি-ভরীড়াই প্রদর্শন করিয়া গিয়া 

ছেন! পৃরীচুড়ীমণি ইযুরোপ ও আমেরিকা বাসীর।ও অনেকে তাহাব আকর্ষণী শক্তি ও গত? 

প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হইনেছেন ন|। ূ 
* এই সাধনায় প্রবৃত্ত ভিগ্ষগণ সন্মথস্থিত যুৎ্থগ্ডাদি লক্ষ্য করিযা অনগ্যমনে চিন্তা কাবিতে 

থকেন। পথবি-কসিনে মণ্ডলাকাঁর স্বৎখশ্-বিশেষ, আপ-কসিনে বুষ্টি-লন্ধ বা অস্ত কোনরগ বির 

জল্র-রাশি) তেজঃ-কদিনে বৃক্ষতলস্থ বা বিহারের অঙ্গন-স্থিত অগ্রি-রাশি। বাযু-কদিনে গবাগ গামী 

বাযু-প্রবাহ, নীল-কসিনে নীলবর্ণ পুষ্প-রাঁশি ইত্যাদি, এক এক কসিনে এক এক বস্তু লগ করিয়া 

ভাবন। করিতে হয়। 
+117105515731077 [101800517 নামক পুস্তকের একবিংশ অধ্যায়ে এবিষয়ের সবিেষ 

ৃতবান্ত দেখিতে পাইবে। 



উপক্রমণিকা। ২৯১ 

বৌদ্ধ ও খৃষ্য় সম্প্রদায় তৃমগ্ুলের অপরাপর সমুদায় ধর্ণাসন্্রদা় অপেক্ষ। 
গ্রবল ও বিস্তৃত। এ উভদ্বের প্রত্যেকে যত সংখ্যক লোক বিনিবিষ্ট আছে, 
অন্য কোন মশ্প্রদায়েই তত নাই। এই উভয়ের ইতিবৃত্ত পর্ধলোচনা করিয়। 
দেখিলে, অনেক বিষয়েই সৌপাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধমতে ও ঈতুর 
উপদেশে দান, দয়া, ক্ষম।, সত্যাদি স্বাতাবিক ধর্মের প্রাধানা, এক এক প্রকার 
রিমি স্বীকার গুরুসন্নিধানে আত্ম-পাপ অঙ্গীকার, কি ব্রা্গণ, কি শূদ্র কি 
্্থ সকলকেই ধর্দোপদেশ প্রদান, ধর্থানুষ্ঠান ও তদীয় ফল-ভোগে স্ত্রী পুরুষ 
উভয়েই সমান অধিকার, সন্্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় গ্রাবর্তন, ঘণ্টা ও জপ- 
মালা ব্যবহার, নিঞ্জ নিজ দেবালয়ে দীপদান, লোবানাদি ধাহা গন্ধদ্রব্য প্রদান, 
ধশ্ু-সঙ্গীত গান, কি স্বদেশ, কি বিদেশ সর্বত্র ধর্-প্রচারক প্রেরণ ইত্যাদি 
মনেকগুলি বিষয়ে বৌদ্ধ ও খুষ্টীয় ধর্ম * উভয়ের সাতিশয় সাদৃশ্থ দৃষ্ট হইতেছে। 
ণৌনবর্্ম প্রাচীন; তৃষ্টায় ধর্ম তদপেক্ষা অনেক অগ্রাচীন। যদি গুরুশিষ্য 
মধদ্ধাধীন এরূপ পৌসাদৃশ্ত সংঘটিত হইয়া থাকে 1 তবে বৌদ্ধকে গুক্ক 
ও থুষ্টায়ধর্মাকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ যখন বৌদ্ধধর্্ 
গ্রচারকের! বু পুর্বে, এমন কি,বোধ হয় থষ্টাব-প্রবর্তনের ছুই শতাব্দীর পূর্বেও 
মাসরা খণ্ডের পশ্চিম প্রান্ত পর্যান্ত গমন করেন এরূপ মবধারিত হইয়াছে, তখন 
উিখিত অভিপ্রায়ই সম্ভব ও সঙ্গত বোধ হয়। 

1১০ 11011007005 210 90100715106 070 010 172109109 2170 00100 
(100৯) 0126 0115. 90817, 27 1190 099010 01 [0106 11 £51001011 10019) 
010৭ 213030 008100 00৮09091900 0107060 11150191010 
0101) (8101) 116 (001 2 1)12101% [07 010 100112111 (০6১ 200 
(010 10 001) (9 11)019.৮--0/27:০5"5 £:%2/049049, 188০, 
//৫, 41.) %. 4০০. 

একটি থুষ্টান বিশপ পিখিয়া গিয়াছেন,-- 
51010 010051127 ১১৪1) 2101 0100 13000105010 ০00০, (10051) 010- 

শীত শি ীশ্শ শী শীট টিটি উল চল 

1 পঙথলে পৃষ্ঠার সপ্পরদায়ের যে সমুদয় ধর্দ-কর্ম ও আচার-ব্যবহারের বিষয় লিখিত চল চহার অধিকাংশ রেমেন্ কেথলিক্ সম্্রদায়েই প্রচলিত। 
রা ৫ এব মশ্্রদায়ের কাধ্যানুষ্ঠান দেখিয়া যদি অন্য সম্প্রদায়ীরা তাহার অনুকরণ 
না খাকে। 



২৯২ ভারতবর্ষায় উপাক-সন্প্রদায়। 

16105 0017 62.01) 00161 10. (11617 16506061%5 09)০065 00. 8105 2 
17001) 25 (0) [00 €00], 17250, 101005009  001055860) [181 

$01101115 [6260165 01 81) 5500111510105 16501107012006,  1000616 2া 

01217 77018] [১:061)5 200211 00101710060 900 ০1101060 1 

00101001 1)% 00101) 00005, 1 111 00106. 00105106100 1851) (0 

95501 (17207005001 1179 100121 (00103 19769011060 0৮ ৩ 20900 

27600170100 ৮৮10) 10 13069105016 ১৫000065৮20 062)1 

00০ [09011601815 01107011060 (176 1756 13912 04068100009) 17১ 

10১০১১01৩ 100 (0 (০61 10110171000 91107) ০17081)১(210005106180170 

007 9%৮100৮৭ 1110, 3001) %5 11105 1061) 5100601)60 0% 10176 12100 

£6]1505. “৮10৮5 1)0 5210 11) (2৬907 01 130001)157))+ 10 ৮1065 

€07৮111),140080 109 100019501)10109-761131908 37901) 085 0৮০] 17610, 

৮০ 2) 60891 05০, 00070900105 91 & 521907 21৫ 00175010110 

(76 [00005511 01101১10)155101) 191 1)79৫0111& 076১০1৮৭0০7) 108 

1300001115 ১০৪০, 0110001),4% 

 লাঁবুলে ও লিএব্রেখটু নামে ছুইটি ফরাঁণী ও জর্ম্েন পণ্ডিতের অনুসন্ধানক্রদে 

একটি বড় অপূর্ব গুপ্ত কথা বাক্ত হইয়া পড়িয়াছে । রোমেন কেথলিক্ নামক 

ুষঠীয় সন্রনায়ীরা একটি সাধু জনকে স্থসম্প্রদায়ী সিদ্ধ পুরুষ ( অথবা নরদেবত|) 

শ্রান পুর্বক ভ্ডি শরন্ধ! করিয়া আদিতেছেন। অবশেষে নিরূপিত হইল, তিনি 
বৌদ্ধদিগের বোধিসত্ব অর্থাৎ স্বয়ং বুদ্ধদেব বই আর কেহই নয়। এই খষ্টানের 

উহাকে শ্বসম্প্রদাযী স্বর্গ -ভোগী সিদ্ধগণের মধ্যে পরিগণিত করিয়া অইয়াছেন। 

এই অন্প্রদাঞজের মতে, এ সিদ্ধ পুরুষের নাম জোসফট্। প্রথমে ফরাঁধী লাবুবে, 

পরে জর্দেন্ লিএবরেখ ট্ তদনস্তর ইংলও-বাসী বীল্ নিজ নিজ তাঁঘায় এবিময়ট 

প্রতিপাথন করেন। ম, মূলর্ ইহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া! প্রচার করিয়া" 

ছেন11 এই কৌতুকাবহ বিষয়টি পাঠকগণের হদয়ঙ্গম করিয়া দিবার উদদেণে 

এস্থলে ইহার তাৎপর্য্যার্থ সংক্ষেপে মংকলিত হইতেছে। 

২০ স্পীপপাপপিপিপিপিশি? শট ৯ তি ত িশীশিশ্দিশাশীটি নিশি তি শী শিট শিতি চে 2৮25,815-838 ৪, 

% 1)131707 13167170005 11100 270 16£014 01 09107110) 076 13104 12 0110€ 

'[301707656 01101001011 11001075 11)100900101 (0 13000), 15109100501 1)" 

105, 17৭2100 ১% (০7001001 2, 0020155 00 ১৬ 200 ৮১৬7, 

+ 01005 [077 2 0760019) ৬0101090001) 19৮1] 0]10,৬০1,1৬-১, [76-4189 



উপক্রমণিক] | ২৯৩ 

দমস্ক্ নিবাসী জোঅন্পস, নামে একটি গ্রাক্ গ্রন্থকার বার্লাম্ ও জোঅসফ. 
নামে ছুই ব্যক্তির বিষয়ক এক খানি উপাখ্যান-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে উপ- 

খ্যানটি বুদ্ধ-চরিতের অনুরূপ । বুদ্ধ একটি রাজপুক্র। তিনি তৃমিষ্ঠ হইলে পর, 

অসিত নামে এক জ্যোতির্বদ গণন! করিয়া বলেন, রাজপুত্র মহামহিমান্থিত 

হইবেন । হয়, ভূমগ্ুলের চক্রবস্তী রাজা, নয়, সন্যাস-ধর্্ম অবলঘন পূর্বক লোঁক 

শেষ বুদ্ধ হইবেন। রাজা শ্রবণ করিয়| উদ্িগ্র হইলেন এবং রাজকুমারের কিছু 

বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাহার মন্যাস-গ্রহণ নিবারণ-উদ্দেশে, নানাবিধ স্বখ-সস্তোগ- 

সামগ্রীতে পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিছু 

দিন পরে রাজকুমার বহিগমনের অনুমতি পান এবং বারম্বার রথারোহণ পূর্বক 

এক (দিন একটি পীড়িত, অপর এক দিবদ একটি জরাগ্রন্ত এবং তৃতীয় দিনে 

খোঁকার্ত বন্ধু বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত একটি মৃত বাক্তিকে দর্শন করেন ও তন্থার। 

মংসারে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর প্রাছুর্ভাৰ এবং পশ্চাৎ ভিক্ষুগণের শান্ত ও স্বচ্ছন্দ 

তাৰ অবলোকন করিয়া ভি্ষযাশ্রম-অবলম্বনে অনুরক্ত হন *। জোসফটের 
বত্বান্তও অবিকল এইরূপ । বুদ্ধের ন্যায় তিনিও রাজপুত্র । তাহার জন্ম গ্রহণ 

চলে, একটি জেযাতির্বিদ গণনা! করিয়া, বলেন জোমফটু মহত্তর মহিম! লাভ 
করিৰেন। সে মহিম! নিজ রাজ্যে নয়, তাহ! উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর সাআজ্জা মধ্যে 

পরিবাগ্ড হইবে । বস্তুতঃ তিনি গ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অভিনব নিগৃহীত ধন অবলম্বন 

কাববেন। এই বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ অশেষকপ উপায়াবলমঘন কর! হয়। তাহাকে 

সকণ প্রকার সুখদ সামগ্রী-পরিপূর্ণ একটি প্রাসাদ মধ্যে রক্ষ। কর! হইল এবং ভিনি 
যাহাতে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর বিষয় কিছুমাত্র অবগত হইতে ন! পারেন, তদর্থ 

যধোচিত যত্ব করা হইল। কিছুকাল পরে, তাহার পিত| তাহাকে গৃহ-বহিভূ্ি 

হইতে আদেশ দেন। তিনি রথারোহণ পূর্বক এক দিবস একটি অন্ধ ও অপর 
দিবস একটি থঞ্জকে দর্শন করেন । অপর এক দিন এ রূপে বহির্গত হইয়া একটি 

জপাজা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পান) তাহার অঙ্গ গলিত, কেশ পলিত দত্ত 

খলিত এবং পদধুগল কম্পিত। তিনি এই সমস্ত দর্শন পূর্র্বক বিষণ মনে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিয়! মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে একটি সন্ন্যাসী 

-িশিলীশি 
শি শা শী টি শপ শি পিপিপি পিপিপি 

+ ললিতবিস্তর। ৭ অধ্যায়। (১২৬ ও ১২৭ পৃষ্ঠ! ইত্যাদি )। 



২৯৪ ভাঁরতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

তাহার সমীপে উপস্থিত হুইয়া ঈপ্ত-গ্রচারিত উচ্চতম সুখ সম্পত্তির আশার বিষয় 

উপদেশ দেন। এই সমস্ত ব্যতিরেকেও, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বুদ্ধ ও 

জোসফটের অন্য অন্য বিষয়েরও স্থন্দর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । উভয়েই 
পরিশেষে নিল নিজ পিতাকে ন্বধর্থ্ে গ্রবর্ভিত করেন এবং উভয়েই মৃত্যুর পৃৰে 
বুদ্ধ ব| সেণ্ট বলিয়! পরিগণিত হন। 

বুদ্ধদেব কপিলবস্তর মধ্যে যে যে স্থানে রথারোহণ করিয়া গমন করেন, তথায় 

এক একটি স্তন্ত নির্মত হয়। ফাহিয়ন্ খৃষ্টাবের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে ও হিউ 
এন্ থসঙ্গ সপ্তম শতাীর গ্রথমান্ধে সেই স্তস্তগুলি দৃষ্টি করিয়া যান। কিন্ত 

উল্লিখিত গ্রীক্ গ্রন্থকার জোঅন্নস. আরবসম্রাটু অলমন্স্ুরের একটি প্রধান 
অমাত্য ছিলেন, আর নৃনাধিক ৭২৬ শ্রীষ্টান্দে লিও ইসরিকস,* নামক কুম্. 
সম্রাটের স্থির-গ্রতিজ্ঞ গ্রতিপক্ষ বলিয়া বিখ্যাত হন। সুতরাং ফাহিয়নের নুানা, 

ধিক ৩৪০ তিন শত বৎসর পরে বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়। ললিতবিস্তব 

নামক যে সংস্কৃত গ্রন্থে বুদ্ধদেবের উল্লিথিত চরিত-বৃত্বান্ত বর্ণিত আছে, তাহাতে। 

জোঅন্নসের গ্রন্থ অপেক্ষায় বিস্তর প্রাচীন। অতএব তিনিই যে ভারতবষীয় বুদ্ধ 

চরিতের অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়| উক্ত উপাখ্যান রচন! করেন, ইহাতে সনেহ 

নাই। গ্রন্থকার নিজেই দ্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রতযাগত 

লোকদিগের মুখে এই উপাধ্যান শ্রবণ করিয়াছি। শমান্। ম, মুলর, বিবেচন 

করেন, ললিতবিস্তর হইতেও উহার অনেক স্থল রচিত হওয়া সম্ভব। বুদ্ধ ও 

জোনফট্ যে প্রাচীন ব্যক্তিকে দর্শন করেন, গ্রাক্ ও সংস্কৃত উভয় গ্রস্থে তাহাকে 

কতকগুলি বিশেষণে বিশেষিত করা হইছে । সেই খিশেষণ গুলির সাতিশয 

সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
মস সৌদি সেবিয়ন্ ধন্ম ; প্রবর্তকের নাম যুদস্ফ, এবং কিতাব, ফিহবত 

% তিনি আপিয়ার অন্তর্গত তুর্কা রাজ্যের মধ্যে টরস্ পর্বতের নিকটবন্তী ইসরিয়া দেশে 8? 

গ্রহণ করেন। এই নিমিত্ত তাহ।র উপাধি ইসরিকস্ হয়। ইসরিয়াটি সেই দেশের প্রাচীন নাম। 

উহ! সিলিশিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল। 
ঁ কনস্টেন্টিনোগল, ( 00171১(2111001016 ) ইহার বর্তমান নাম স্তম্বেল,| ইহা! রোমক 

রাজের পূর্ব ভাগের রাজধানী ছিল। পূর্বে্ব নবরেম থালয়াও উল্লিখিত হইত। 

+ কেল.ডিয় প্রভৃতি পূর্বদেশ প্রচলিত চন্দ্র, স্্ধা নক্ষত্র এই সমস্ত জোযোতিগগের উপাদনা। 

গশ্চাৎ মিশব্ ও গ্রীদেও এই ধন্ম প্রচারিত হয় ।--1170 19111) 01010 ৬0110) ৬০111. [881 

521)12115, 



উপক্রমণিক। ২৯৫ 

নামক আরবীয় গ্রস্থের রচয়িত! বৌদ্ধধন্ম-প্রবর্তকের নাম যুঅমফ, বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। রিনো নামক স্থবিখ্যাত ফরাসী পঙ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন, এ 
দুইটি নাম পাসী বুদ্সৎফ, অর্থাৎ সংস্কৃত বোধিসত্ব শব্বেরই অপত্রশ *। শাক্য- 
মুনি ললিতবিস্তরের মধ্যে বারম্বার বোধিসত্ব বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন । শ্রীমান্ 
ম মুর রিনোর এই কথায় অন্থমোদন করিয়াছেন এবং শ্রীমান্ বেবের্ বিবেচনা 
করেন, এঁ ফরাসী পাঁওতের এই স্ুকৌশল-সম্পন্ন অভিপ্রায়ই উপস্থিত বিষয় 
অথাং জোনফটু ও বুদ্ধ দেবের অভেদ- প্রতিপাদনের মূণ সত্র। 1 

রোমেন্ কেথলিক্ সম্প্রদায়ীরা এ জোসফটকে অর্থাৎ ভারতব্ষীস বুদ্ধ দেবকে 
মাপনাদের একটি সেন্ট বলিয়। পরিগণিত করিয়া লন। তাহাদের প্রাচ্য সম্প্র- 
দায়ে ২৬এ আগষ্ট ও পাশ্চাত্য সম্প্রদায়ে ২৭এ নবেম্বর তাহার মৃত্যু-দিন বলিয়া 
পাণিত হইয়া থাকে । তাহার এই উপাখাান এক সময়ে ইগুরোপ, আসিয়৷ এবং 
মাসর্যরকারও মধ্যে মহানমার্দর সহকারে পরিগুহীত হয়। ইহা আরবী, আমর্ণনী 
হিঞ, ইথিয়োপিক্, লাটিন্, ফরাসী, হটালীয়, জমেন্, ইংরেজী, স্পেনিশ পোলিশ, 
ও আইস লগ্ডিক্ ভাষায় এবং ফিলিপাইন নামক দ্বীপ সমূহের প্রাচীন ভাষায় 
অগরথাঁধত হয়। অতএব অবনিমগুলে বুদ্ধের মাঁহম| যেমন ব্যক্ত ভাবে, সেইরূপ 
অধ্যও' ভাবেও পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। 

ত্র, চন্দ্র, বরুণাদি হিন্দু-শাস্ত্রোন্ত দেবতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস, গুভাশুড 
কাগসারে অশেষ প্রকার যোনি-ভ্রমণ, ভিন্ন ভিন্ন পর্গ নরকের সত্তা-স্বীকার ও 
গাপগুণোর পরিমাণানুমারে তাহাতে অধিবাস করিয়। স্থুখ ছুঃখ-ভোগ, বুদ্ব-বিশে- 
এ কাশ্তপ,খেতকেতু প্রভৃতি বেদোক্ত সংজ্ঞাধারণ ইত্যাদি বৌদ্ধ-মৃত ও বৌন্ব-কথ 
শনধায় পর্যালোচন। করিয়া দেখিলে, এই ধর্মটি হিন্মু-সমাজ হইতে বিনিঃস্থত হই, 
যাছে খণয়। শ্বতই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। কপিল ও বুদ্ধ উভয়েই নাস্তিকতাবাদী। 
বৌদ্ধ ও সাথ্য উভয় মতেই, সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। সেই দুঃখ হইতে জীবের 
পারএাণ-পাধন চেষ্টা গর উভয় মত-প্রবর্তনেরই মূল স্ুত্র। এই ছুইটি বিষয়ে উভয় 
৭.৫ সম্পূর্ণ এঁক্য দেখিয়া, অনেকে বৌদ্ধ-ধর্মম সাঙ্থ্য-মত হইতে উৎপন্ন বিবেচনা 

55 পাশ পি শা 
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২৯৬ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক-সন্প্রদায়। 

করেন । বুদ্ধের জন্ম-স্থানের নাম কপিলবস্ত। বুদ্ধের মাতার নাম মায়া।* এ 

ছুইটিও সাঙ্-মতের পরিচায়ক । একটি সাঙ্খা-গুরুর নাম পঞ্চশিখ ; বৌদ্ধ-গ্রন্ 
তাহাকে গন্ধরর্ব বলিয়! বর্ণন কর! হইয়াছে । বৌদ্ধদের এইরূপ একটি উপাখ্যান 

আছে ষে, বুদ্ধ পুর্ব জন্মে কগিশ ছিলেন । শাক্য-বংশীয় নুপতির আপনাদের 

নগর-নিম্মাণের স্থান নিরূপণ করিতে গিয়! কপিল খষির কুটার দর্শন ও তাঁহার 

সহিত সাক্ষাৎ করেন। করিলে পর, তিনি তাহাদিগকে একটি স্থান নিদেশ 

করিয়। দিলেন । সেই স্থানে নগর নির্মিত হইলে, কপিলের নামানুসারে তাহা 

নাম কপিলবস্তু হইল 11 এই উপাখ্যানে সাঙ্য-মত-প্রবর্তকের মহিত 

বৌদ্বমত-প্রবর্তকের বিশেষ রূপ সধন্ধ লক্ষিত হইতেছে । সে যাহা হউক, 

ভিন্ন ভিন্ন ধ্ম(বলম্বী লোকে এক স্থানে অবস্থিত হইলে, এক ধর্মাবলী 

ব্যক্তির! অন্যধর্শের অনুষ্ঠান করে ইহার কিছু কিছু উদ্বাহরণ প্রসঙ্গাধীন পৃৰে 

প্রদর্শিত হইয়াছে + | এদেশে সে বিষয়ের প্রমাণের অসন্তাৰ নাই। হিন্দুর 

যে মোসল মান পীরের নিকট মানাঁদক করে এবং শীনি ও উপহার প্রদান 

করিয়া থাকে ইহা কাহারও অবিদিত নাই। মোঁসলমাঁনেরাও সেইরূগ সভঃ 

চিন্তে হিন্দুদের গীতলাদি দেবতার পুজা দিয়। থাকে ঘু। পূর্ব কাঁলে হিন্দু ও বৌ 
সল্প পি ্িপীশিশিতিল এশা পিসপপপিপিপসি 

»েশীস্পীপাশীসিশাশীিি শশী পতি তি এপ 

* মায়! ও প্রকৃতি এক পধ্যায়ের শব্ধ, কিন্তু মায়াটি বৈদাস্তিকদিগের মধ্যেই অধিক প্রচপিত। 
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খু পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে মোসল মানের মহরনেস সমযে হিন্দুর পুরব্-কৃত মানসিক অনুষার 

ফকির হয়, ভিত্তি হয় ও মোদলআন-ধগ্মোচিত অন্য অন্ত প্রকার অনুষ্ঠান কবে এ কথা ূর্ব্বে এক 

বার উল্লিখিচ হইয়াছে । এ প্রদেশের কোন “কান স্থানে এক এক জাগ্রৎ পীরের আত্তান 

আছে; হিন্দুর তথায় আপনাদের বর্ণক্ষেত্রের শ্যায় ব্যবহার করিয। থাকে । অযোধ্যা প্রদেশের 

অন্তর্গত বেরাইচ, নগরে দৈদূ সেলাব্ নাষে একটি পীরের স্থান আছে; তথায় প্রতি ধত্মর গ্রীগ' 

কালে বহ দিন ব্যাপিয়া একটি মেলা হয়। হিন্দু মৌনলমান্ উভয় জাতীয় লোকে দীর্ঘ বরিত 

ধ্বজ। ল্য সৈদ্ সেলারের সমাধিক্ষেত্রে আগমন কবে। দুর দরাপ্তর হইতে লোক-সমাগ দা 

ই সমযে তথা লোকারণ্য হয এবং এ উভয় ধর্ণাবলম্বীদিগেরই প্রদত্ত বাঁতাসা, কদ্মা, রেডি 

মিছরির বাতাস! প্রভৃতি মিষ্টান্ন 'ও আতর, গোলাব, বন্ধ প্রস্ৃতি স্ প্রচুর মানসিক সামগ্রীতে দে 

গীর সাহেবের হবিস্ত আস্তানা-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়। যায়। বাঙ্গালা, দেশেও এহ্বয়ের টানতে 

অমস্ভাব নাই। মুরশিদাবাদ অঞ্চলের কি ব্রাঙ্গণ কি শূত্র নকল প্রকার জাতীয় হিন্দুদের দন; 

এইরূপ একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কাহার পুত্র বা পুত্র সম প্রিয় পাত্র গীড়িত হইলে।মহরমো 
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মরায়েরও পরস্পর এইরূপ অনুকরণ ও উপদেশ গ্রহণ :সংঘটিত হয়। হিচদ 
দিগের যে ধর্ম-প্রণালী সর্বাপেক্ষ। আধুনিক নেপালীয় বৌদ্ধের।৷ দেই তান্ত্রিক- 
পদ্ধতিকে নিজ ধর্মমধ্যে পরিগৃহীত করিয়াছেন । ইহার! শিব, শক্তি, গণেশ,কুমার, 

ভৈরব, হনুমান, রুদ্র, মহারুদ্র, মহাকাল, মহাকালী, অন্ত অপরাদিতা 

গমথে “বধি”* ধারণ  করাইবার সানসিক কবে এবং নটি সমযে তর গলদেশে যথানিয়মে 
বধি" পরাইয় দেয় | আবোগা লাভ হইলে পর, হদর্থ পুজ। দেষ এবং পুজ| দিবার মময়ে অনেকে 
মনধিক-কর| কুক্ুটেরও মূল্য দিয় থাকে। পুব্বে ই অঞ্চলের ক।ণামবাজাব প্রভৃতির ভূষ্ম মীরা 

নিজে স্থান দিয়! পারের আত্ত।না প্রস্তুত কবিখা (দন এবং মহবমেব দময়ে যখেচিত আনুকুলাও 

কব্য। আইদেন। কেবল আনুকূল্য নয়॥ পুবযানুক্ষমে এ দমে গলদেশে “বিধি” ধাবণ পূর্বক 
নএণমান-ধন্মের নিয়মানুনারে মত্না-ভোছন ও গ্রে তৈল-মদিন গরিব্তন করিয। আসিয়াছেন। 

গেদিনীপুব অঞ্চলের হিন্দু তৃম্থামীবাঁও যত্বপূর্বক গৌয়বাব বায নিব্বহ করিযা থকেন। এ 
গাব অন্তর্গত মৈনান গ্রামে একটি গীবের আস্তানা আছে ; হিন্দু মেল মান্ উভয় জাভীয বিশুর 
।ল।ক আ.রোগা-কাননায় তথয উপস্থিত হয। হইলে এ পারেব ফকির পাঁডিত বাক্তির অঙ্গ-বিশেষ 

গগি ঘর দগ্ধ কনিযা। দাগ দেয়, পশ্চাত তাহাব হস্তে গাবেব গসাদী কিঞ%ি২ গুড অর্পণ কৰে এধং 

বণেষে “তুমি আরোগা হইলে” এই কথা উচ্চবণ পূর্ব্বক গৃহমার্জণী দর তাহাকে গ্রহাব 
ববিয়|ব্দায় করে। এ জেলব গোপালপুব গ্রামে হউিড়া গাব ন|মে আর একটি পারেব স্থান 
রা [হন্দুণ। আপনাদিগের প্রতিপর্বাহে নান। প্রকাৰ উপকরণ-দ্রধ্য সম্বলিত আতপ তুল দিয়! 

হাবপুজ] দিয় থাকে । 
দি প্রচলিত সতানা বা়ণের শীনি এবিষয়ের একটি প্রধংন উদাহরণ-স্থল। ইহাকে 
॥গাপাবের নানিও বলে। সত্যটি সংগ্রত এবং পার ও শীনি পাশ । এ ক্রিয়তে তববার 
াধহ।র এবং শানি, গার, মোক।ম প্রভৃতি পার্সা-শব্দ প্রযে!গে উহ! পাসী ও উন ভাষী মে।সলআন্- 
এ৪ ধক্মামূলক বলিয়! পরিচয় দিতেছে। বস্থতঃ হিন্দুদেৰ এই ধ্খু কল্মটি ভ।রতবর্ধাঁয় মেসলআন্- 

বা ও মোসল মান্-ধন্ম-প্রত।পেব অনপনেয় পবিচাধক চি বই শাৰ কিছুই নয় 
এঠ অঞ্চলে হিন্দু সমাজে শাফরিদের মালার যেগ মহিম| তাহ! প্রসিদ্ধ আছে। অনেক- 

হপুতে বেগ-নিধারণ উদ্দেশে বেলুড ও সুখচবের শাফরিদেব মালা-ধাবণ ও কুধুট পধ্যন্ত মানসিক 

কৰিয| খকে। আমার পরিচিতি একটি হিনু গৃহস্তেব কণগ্ঠ। শিরোদেশে কুুট বহন পূর্বক এ 
গাবের শিকট দিয়া আদিয়াছে। খোদার নু ও গারের নু ও মেইরূপ 1 একটি শিশুর শিরো- 
(শে একপ কেণ-গুচ্ছ দেখিয়া, কোন পরিহ।স-প্রিয় স্থবক্তা পুকষ তাহার পিতাকে জিজ্ঞামা 

করেন, উটি কি? তদীয় পিতা বলেন, উটি গারের নুর । ইহ| শ্রবণ করিয়। মেই ভদ্র লোকটি 
বলেন তত্রিশ কোটিতেও : তোমার তৃপ্ডি-লাভ হইল না? তাহার উপর আবার পারের নূর! 
রী দেশের মধ্যে ভ্গলির সৈদাদ, কলিকাতার শা জুন্ম। ত্িবেণীর দফ রা গ!জি হাবড়! জেলার 

মপাঁতী ফতে আলি গ্র/মের ফতে উন বারাশত জেলার অন্তগত বালেওা গ্রামের গোরাট।দ 

* রি একপ্রকার সুত্র) মহ্রমের নময় টির, আনেরা ধারণ কবে। 

1 রোগ শান্তির উদ্দেশে কোন পীরের শিক? মানসিক করিয়। মন্তুকে যে কেশ-গুচ্ছ রাখা হয়। 
ঠাহাকেই নূৰ্ বলে। 

₹ অর্থাৎ হইনুশাস্ত্োক্ত তেত্রিশ কোটি দেবত।তে। 
০৬ 



২৯৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সন্প্রদায় । 

উমা, জয়া, চণ্ডী, খড়গহস্তা) ত্রিদশেশ্বরী, কপালিনী, ইন্ত্রী, কাম্বোজিনী, ঘোগী, 

ঘোররূপা, মহারূপা, কপালমালা, মাপিনী, খট্টা্গ1, পরশু হস্তা, বস্তহস্তা, যোগিনী, 

মাতৃকা, পঞ্চডাকিনী, ফক্ষ, গন্ধ, গ্রহদে বতা, ভূত, পিশাচ, দৈত্য প্রতৃতি তস্োন্ 

দেবদেবীকে শ্বসন্প্রদায়ে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তন্ত্োক্ত দ্রেবাদি গ্রহণ করিয়। 

নিরন্ত হন নাই, তান্ত্রিক মতান্ুরূপ মন্ত্র সমুদায়ও রচনা করিয়াছেন এবং তম্মধো 

ইত্যাদি অনেক স্থানে অনেক এ|গ্রৎ পাদ্ের আন্ডানা আছে, হিন্খুমণ্লীর প্রত উপহারে আই 

দের (অর্থ|ৎ তদীয় ফকিরিদের ) দেই-পুষ্টি হইয়। থাকে । উল্লিখিত ফতে আলি গ্রামে পেখ মের 

সংক্রান্তির সময় বষে বধে সপ্তাহ পয্যপ্ত এ পারের একটি মেল! হয়। ফতে আলির নিকটে একটি থ$ 
পুদ্ধরিণা আছে । হিন্দু ও মৌসল মাঁন উভয় জাতীয় স্রীলোকই পুক্র'কামনায় এ মেলার সময়ে ও 

অন্য অন্য সময়েও বৃক্ষ-পত্রে শীনি-ুব্য ঝধয়। এ পু্রিণাতে ভাসাইয়। দেয়। পেঁড়ো ও গরেশ- 

পুরের * পীর পুক্ষরিণীতেও এরূপ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । প্রথমোক্ত স্থানে শীনি ব্য জলে৭ উদর 

ছড়াইয়। দেওয়। হয়। উপ্লিখিত গোরাঠাদের মেলার মহিমা সর্ববপেক্ষা আধিক | ১২ইও ১৩ই ধান, 

গুনে এ মেলা হয়। তাহাতে হি ও মোদলআন্-প্রদপ্ত বাতাসা, পাটালি, মন্দেশ, কদ্ন 

প্রভৃতি বধণ হইতে থাকে । হিন্দুদের মান[নিক-কর| কুকুট-বাঞ্নও তথায় ডপস্থিত করা ইয। 

তাহার! তাহ। মোসলমানের দ্বারা রপ্ধন ও ভক্তিভ|বে পরমপুজ্য গেরাটাদের আস্তানার নিবেন 

করাইয়। দেয়। শেষ দিবসে সেই অঞ্চলেব হিন্দু গোপদিগে৭ প্রদত্ত ছুদ্ধবাশিতে এ পারের আন 

প্লাবিত হইয়। খাঁয়। 
আমি এখন যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, তথায় এ বিষয়ের বিশেধরূপ অনুষ্ঠান অহরহ 

দৃষ্টিপধে পতিত হইয়া থাকে । বালিগ্রমে দেওয়ন্ গালি নখে একটি পারের আন্তান। আছ, 

মোসলমান্ অপেক্ষ। হিন্দুদের দানাদির দ্বারাই তাহার অর্থাৎ তর্দীয় দেঝতের আঁবধকতন আনবুগ। 

হয়। হিন্দ ভূম্বামীর বাজারে দেওয়।ন,গজির ফকির চিন্মাদন তোল। প্রাপ্ত হইয| খাবে। এ 

বাজারের স্বত্বাধিকারী তুঁম্বামার পাঁরবন্ঠন হইতেছে, কিন্তু দেওয়ান গজির তোলার গাবণস্শ ২ 

ন।। সমগ্র বৈশাখ মাস ব্]াপয়। এই গ্রামে একটি উত্সব হয়। বা।ল ও তপায় গাগা ৩৭] 

অন্য গ্র/ম-নিব।সী শত মহত্র স্ত্ীলোকে এ মানে এতদিন প্রাতে গঙ্গ।জল-পরিপুণ গাএ লইয়। ও 

তন্মধ্যে অনেকে দক্ষিণ হস্তে ঘটি ও বাম কক্ষে পিওন-কলস গ্রহণ ও কেহবা মৃ্বলমের উর 

তদীয় শিরোড্ষণ স্ববপ পিত্তল-ঘটি সংস্থাপন করিস ধশ্ম-সাধন ও পুণ্যসঞ্চয় উদ্দেশে কথ্য 

মহাদেবকে জলদান করিতে আইনে । কিন্তু উক্ত প্রতাগান্থিত পারকে সেই জলের (কয়দংখ আগ 

না করিলে, নে জিয়াটি ম্পন্ন হয় না। তাহারা মহাদেবকে কিন্নৎপরিমাণে জল প্রদান কবি 

অধশিষ্ট জল পারের নি।মন্তু রাখিয়। দেয়। দেওয়ান, গাজর চত্বরের উপর তাহা মেন ও গণ? 

উপর দেল।ন্ ব গললগ্ীর্কতবঞ্জে ললাট-দেশে কর-ম্পশ করিয়া, অথব। অবনত মন্তকে ভুমি 

হইয়া, ভাকত-দ্ধ। সন্থণিত প্রণপ।ত সহকারে পন! কড়ি অর্পণ পূর্বক নিজ নিজ গৃহে পাতিনণ 

করে। অনা লোক দুরে থাকুক এ শিবের গাঁজনের সন্য।সীরাও সেই উৎমবের সময়ে এ আনার 

মশ্বুখে দণ্ডায়মান ও উভয় জাতীয় দেবতার প্রতি ভক্তি-মদে নমউত্ত হইয়া, উৎকট ঢফকারব সহ 

* হাবড়। জেলার অন্তর্গত বলুটির নিকটে গয়েশপুর। তথায় গয়েশ দামে এক পীধের 

আস্তানা আছে। 



উপক্রমণিক|। ২৯৯ 

ও, অনহিং, হু, ফু, স্বাহা প্রভৃতি তান্তিক পদ ও তান্ত্রিক বীর্গ সন্নিবেশিত করিয়া 
লইয়াছেন। ক্রিয়াস্থলে তন্তোন্ত যন্ত্রগুলও অঙ্কিত করিবার বিধান করিয়। 
পইয়াছেন। হিন্দুক্রয়াতে হিন্দু“দেবতারই মণ করা হয়। বৌদ্ধ-ক্রিয়াতে বৃদ্ধ- 

টি ৮ শ্শাশা্পাাীিশীীপ্ীীীপীস্পিপসদ 
শপ 

শি ++ শশী? 

কা. টাংকার পুরববক খর্ধব বা লশ্বিত কেশ সম্থলিত মস্তক দোলায়ন(ন ও ঘূর্ণযমান করিতে ক্রাট কৰে না। এ স্থানের রামনবমীব উৎসব একটি লোকশ্নিসিদ্ধ বিষয়। এ দিসে হিন্দু-মণ্ডলী 
₹$ক গর-ধর্ম-যাজন বিধমক একটি কৌতুকাবহ বা!পার সম্পন্ন হয়। দে দিবস তাহাদের কর্তৃক 
দে9খান,গাজির সম্তবাতীত আনুকুলা হইয়। থাকে | এদিন পীর সহেষের সমধিক শোভ। ও 
গঙ্গবাগ সম্পন্ন হয়, আস্তানা পরিমার্জিত, বন্থাববণে আবৃত, তাহাতে বিস্তত আসন প্রস।রিত 
ণ৭ং ন্যুখে চ্দ1তপ লম্বিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত হিন্দু-পর্নবাহে এ আস্তানার যেবপ অঙ্গরাগ 
টব কি ইব্, কি মহরম্ কোন মোনল, মান-পর্ববাহে সেকপ হয় না| অলগর্ভ দকর জি ধৌত- ব্-পনিবৃত হইযা গম্ভীর ভাবে উপবেশন কবেন। স্প্রচুব প্যসা কডি তগুলাদি হিন্দু-মণ্ডলীর 
হল নংবে অভিঘিস্ত হইয়। উপযুপরি বর্ষণ হইতে খাঁকে। হিন্বৃ-দেধতাগণ মর্ত্যলোকে পূজ|- 
হণ পূর্ণাক শরস্থনে প্রস্থান করিবার সময়ে দেওয়।ন গাছিব মমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়। ডাহাকে 
এ্ান কবিষ| যান। বালিগ্রামের যে অংণে এই গীবেব আগ্তনা নিদাঘান রহিযাছে, শাহা নানা 
ম.তর গণিচাষক একটি চিহ্কিত স্থান;হইয| উঠিয|ছে | এক দিকে কণ্যাণেশ্বব, অপর দিকে দেওয়ান্ 
গা" এবং আমিও তাহার সপ্গুণ ভাগে কৌতুকদর্শী স্ববগে অবস্থিতি পূর্বক হিন্দু ধর্মের জীরণ- 
নিকেতন খোদগ মন ধর্শেব গাণিগ্রহণ ব্াপার দর্শন করিয| কখন কৌতুকাবিষ্ট মনে মৃদু মৃদু 
হাল কণিতে থাকি ও কখন হা বুদ্ধি! তুমি কোথায গেলে বলিয়৷ অশ্র-সন্ঘরণে অসমর্থ 
হ*য| গড়ি। 

ঢল, নেড়! ও দব্বেশ, নামক বৈধবেব। মোসলঅ|ন্ ফকিরদের দৃ্টে তস্বি-ম।লা-বাধহাঁর 
এলম্বন কবিযছে। তাহাদের এপ বচনই আছে যে, 

'“কেয়। হিন্দু কেয়া মুসল মান্। 
মিল জুপ্কে কর দাইজীকা কাম॥” 

মণেক মোদলআনে হিন্দুদেবতার নামাদি-ধিশিষ্ট মন্ত্রের শক্তি স্বীকার করে এবং নিজে 
হাঠা শিক্ষা! কবিয়। প্রয়োজন-বিশেষে প্রয়োগ করিয| থাকে । কোন কোন মোসলম[নের 
শিএঢ শিয়-লিখিত মন্ত্র কয়েকটি প্রাপ্ত হওয়। গিযাছে। তাহ।র মন্ত্রবিশেষে হিন্দু ও মোসলমান উঠ দেবতা রই ন(ম ও অনুগ্রহ-প্রার্থনর কথ। গন্নিবিষ্ট আছে। 

চোর-বন্ধনের মন্ত্র। 

১। মুরগির ডিম কটাসের ডিম, কাজির হাঁড়িয়ে জিওলের ডিম। 
াড়িয়ে কোই গ্রাম রাখি, বোদে কোই বাড়ি রাখি, শুয়ে কোই 
ঘর রাখি, কালিকে লাগিল বজের তার! । কার আল্ঞ ম! কালীর 
মান্ঞা শী লাগগে। 
১ শ্ীশি ই 

রি 

“ বিদজ্জন অর্থাৎ গ্রতিম। ধিসর্জনের দিবসে । 
শপে শিশিাশাশীশা্িীিশি পাশা সি 



নী ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রুদায়। 

মণ্ডলও অঙ্কিত হইয়৷ থাকে । নেপালীয় বৌদ্ধের। শুরু কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় অষ্টমী 

তিথিতে অষ্টমী ব্রত নামে একটি বরতের টান করেন। তাহাতে প্রথমে বন্ধ, 

স্বপ্ন-ভগের মন্ত্র বা আত্ম- রক্ষার মন্ত্র। 

১। কোথা গো মা কালি। ওমা চণ্ডি! বালগত রাখ মোরে। অচল 

দিয় ছাপাইয়। যদি না বীখ মোরে, আলা! মহম্মদের দিব্বি লাগে 

গো তোমারে। 

ভূত-ছাড়াবার মন্ত্। 

৩। ওরেরে খবিশ! তোরে ডাকে রঙ্গ-দূত। 

ও তোব মাতারি, তুই উহারি পুত ॥ 

কুপি তোরে গিলাইব হাঁবাঁমের হাঁড়। 

ফংমা বিধির আগ! ছাড়, ছাড়, ছাড় ॥ 

গবিশিষ্ট দেখিতে পাইবে, মি্ধু গ্রতি পশ্চিম প্রদেশীয় খোজাঁবা হিন্দ মোসলদান উভ 

ধন্দর প্রণালী মবলম্বন কবিয। চলে। 
রোগ ও ধিপদ-ভযে সকল সশ্পদায়কেই অপব।পব সম্প্রদাযেব উপাস্ত দেবতার বম 

ক্বীকাব কবিয| তীয় পদে অবনত ঠইচে হ্য। হিন্দুব। যে মবিচলিত ভক্তি-ভবে মোনলআপ- 
দিগেব প্রতিষ্ঠিত ওলবিস্বি পৃজ। দে, উহা কাহারও অধিদিত নাই। মোনলআনেব1ও যেই 

বূপ হিন্দুদিগেব শীতলা, মন্স! এবং তাবকেখুবকেও ব্যক্ধ বা পপ্ত ভাবে পুজা | দি থাকে। 

্ুগলি-জেলার অন্র্ণত মহানাদ-গ্র।ঘে ঘটেশ্বর নামে একটি শিবের মন্দির আছে; তাহারা 

রোগ-নিবারণাদি ও মাঁনপিক করিয়া তদীয় পৃজারী দ্বাবা তাহার পূজা দেষ। মেদিনীপুর 

জেল।র জন্বর্গত তালাণ গ্রামে তালাগুবাঁসিনী নামে এক শীতল! মৃত্তি আাছে। হিন্দুদিগেৰ 

ম্যায় মোনলআনেরাও চাও ভক্তি-শ্রদ্ধ। পূর্নাক তাহার কুস্পগ পৃ! দিতে হুটি কৰে না। 

'ছাপর| অঞ্চলের মোদলআনেরা বিশেমত: তদীয় শ্লীলোকেবা, ছট্বরত, * নামক স্রাব 

গাঁলন কবে। দবাফ খাঁর বিবচিত গঙ্গান্তব এ বিষয়ে একটি প্রধান স্তোত্র বলিয়া পরিগণিত 

আঁছে। তাহাতে শেখ সাদির প্রণীত একটি ভক্তিভাব-পরিপূর্ণ বচনেব হপদুশ আগগাং 

দেখিতে পওযা যায়। 

অব্ঘুলি লুলিন্জন্ম নাহ: ঘৃনদ্রনন্লল্ 

ঘ নহনি নিলদব্ছা লন ননী নত্তন্নল্। 

হি ল আনিন্িষ্কীণ লাস: দানল লা 

নলিত্ক নন নগ্ন লন্মন্ন্না লভ্ভ্নন্ ॥ 

ট্হিক স্বার্থের এমনই প্রভাব থে, শ্বধন্দ-পক্ষপাতী আরঙ্গজেব প্রভৃতি যে হিপ ধরনের 

1 2 ৫ ্ চিল ি ০০৪ 2555 রি টি 

+ মৌৰ নিন বিবরণে শেম ৃ্ঠার হি এই ব্রভেব তে দেখ। 



উপক্রমণিক। | ৩০১ 

বোধিসত্ব, দিকৃপাল প্রভৃতির পূজা! করিয়া পরে উল্লিখিত দেব দেবীর আহ্বান ও 
অর্জনা কর! হইয়। থাকে | * 

বৌদ্ধ-সমাজে নরেন্দ্র নামক ছুইটি ভূপতির উপাখান প্রচলিত আছে। একটি 
ষ্টাবের মণ্ডম শতাবাতে ও দ্বিতীয়টি উহার দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন । 
5 হ, উইল.সন্ তাহাদের সংক্রান্ত উপাখ্যান-বিশেষ অবণস্বন করিয়। অনুমান 

করেন, প্রথম নরেন্দ্রের সময়ে পাশুপত মত ও দ্বিতীয় নরেন্দ্রের সময়ে তান্ত্রিক- 

ধ্ম-গ্রণালী নেপালস্থ বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রবর্তিত হয় +। বন্ধগয়ায় তার। দেবীর 
মণির নামে একটি মন্দির আছে। তার(টি তস্ত্রোক্ত দেবতা-বিশেষ ; পরে বেশদ্ধ- 
দেব্তাগণের মধ্যে পরিগৃহীত হন । এ দেবালয়ে একটি পুকষ-মুহ্ঠি গ্রতিঠিত আছে; 
ঠাহার দক্ষিণ স্বন্ধে নানাধিক সহস্র খুষটাঝে প্রচলিত অক্ষর-বিশেষে বিরচিত শরীবুদধ 
দাসস্য এই কয়েকটি পদ থোদিত রহিয়াছে 

টগর ণুশংস ভাবে অত্যাচার কবিয| মন, স্থল-বিশেষে ও ধিময়-বিশেষে ভাহাদের স্ব- 
ম'গধাধী লোকে তাহার শবণাপন্ন ন| হইয়া থাকিতে গক্লি না। কেবল হিন্দধর্্ের জীর্ণ 
নাক*নে মোদলআন ধর্মপুক্ষের পাণিগ্রহণ ব্যাগর দশন করিয! কৌতুকাবিষ্ট হইতেছি 
মন নয। শ্রীঝমপুর-সন্নিহিত গ্রাম-ধিশেষ বাপী একটি থুষ্টানের গৃহিণী আমার কোন 
মায় ব্যক্ষিকে মনস|-পুজা করিয়া দিবার নিমিত্ত বিস্তর জিদ্ করিয়াছিল। ্য়া্ট সাহেবের 
এানগান-পুগ। ও হিন্দধশ্মেব প্রতি ভক্তি-শদ্ধ! প্রক।শ বিষয়ক প্রবাদও একটি মন্দ কথা নয (১ )। 
বাগান দশীয কে।ন কোন ছুঃখী খষ্টান্ ত্রাহ্মণদিগকে করপুটে প্রথিপাত করে দেখা গিযাচে। 
1) ছেলধি অন্র্গত শীরামপুব-সন্িহিত জান্ নগব নিবাসী রামধন নামে একটি ৭ ষ্টান্ 
বঙ্গাণালার পৃজায় মত্ত অন্ধ! ও উৎসাহ পুর্দাক মানুকল্য করিয! আমোদ প্রমোদ কবিত এবং 
২৭ প্রভাব নাম বিশিষ্ট ভূত প্রেহ ও ডাইনের মগ্্ বাব! চিকিৎসা কবিয়। জীবনমান 
নাহ করিত। আ্টনি নখে একটি ফিরিঙ্গীব কথির দল ছিল। তাহার কৃত সঙ্গীত-ধিশেষে 
দমিক ছুর্গা-ভক্তি প্রকাঁশ বহিযাঁছে। 

“কপ! করি তাবো মাগো! ও শিবে মাতপী ॥ 

ভজন সাধন জানি"ন ম1 জাতিতে ফিরিঙ্গী ॥% 
আন্টনি। 

*.:4891101২690710]105, 0], ১৮৬]. [১1১ 450-47১, 
1 ০9110 1২০১০ 105, ৬০], ১৮ 1., (01১, 470 -475. 
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০ 
উস 

শি টিটি শাািপাি টা ১ 7প্পাপী শপ াাঁীশ্ঁশী তি শশী শা 

(১) অযু রাজনাবাযণ বন থাবু প্রণীত ''সৈকাল আর একাল” । ৪ পৃষ্া। 



৩০২ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

ভোট-দেশীয় বৌদ্ধেরাঁও নিজ ধর্মের * সহিত হিন্দু-ধর্ম মিশ্রিত করিয়। লই. 

ফাছেন। এমন কি, তীহারা ইন্্র, যম, যমাস্তক অর্থাৎ শিব, বৈশ্রবণ অর্থাং 

কুবের প্রভৃতি হিন্দু-দেবগণকে আপনাদের দেব-মণ্ডলী মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া 

ছেন। মন্ত্র-পাঁঠ ও স্তব-পাঠ দ্বারা প্রতিদিন তিনবার তাহাদের অর্চন| হয়। দে 

সময়ে ঢোল, ঢাক, শিল্পা, তুরীয় প্রভৃতি বাদ্যবাদন হয় এবং বিশেষ বিশেষে 

পর্বাহে মা, দুগ্ধ, চা, নবনীত প্রভৃতি বিবিধ উপচাঁর দ্বারা সমধিক আড়র 

সহকারে পৃজ। হইয়। থাকে। 

বৌদ্ধেরা এইরূপ মিশ্রিত ও অবিমিত্িত ধর্ম প্রণালী অবলম্বন করিয়। বকা 

তারতবর্ধ ভোগ করিয়া ষান। ঠাহারা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় গন 

এখাঁনে বিদামান ছিলেন ও কোন্ সময়েই বাঁ এখান হইতে অস্তহিতি হন, এ 

দেশীয় লোকের মধ্যে অনেকেরই সে বিষয়ে কৌতুহল হইতে পরে। খু, পু, পঞ্চম 

বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে পাকামুনি এই ধন্ম প্রবর্তিত করেন এবং খু পৃঃ তৃতীয় ও চট 

শতাববীতে মগধ-রাজ্যাধিপতি অশোক রাঁজ! ইহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি-সাপন কৰেন 

ইহা পূর্বে সুম্পষ্ট লিখিত হইয়াছে । রাজগৃহ-নিধাঁপী শাণকবাদ বা এগণবানু 

অথবা শাঁণবাঁসিক নামে একটি উৎমাহী বৌদ্ধ গ্রীক সমাট এলেগজেগুরেব দিগি' 

জয়ের ৮* আশী বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খু. পৃ, পঞ্চম শতান্দীর প্রারস্তে কান্দাহার 

প্রদেশে গমন করিয়! বৌদ্ধধর্ম গ্রচার করেন এইরূপ লিখিত আছে 11 কন্দব 

নামে সুবিখ্যাত শক সমাট খু.পু, প্রথম শতাব্দীতে আফগানিস্থান, পঞজাব, রাজ. 

পুতানা, এবং গল্গ| ও যমুনা নদীব তীর-স্থিত কতকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়া 

একটি বনু-বিস্তৃত রাজ্যপদর সংস্থাপন করেন। তিনি বৌদ্ধধন্্ অবলম্বন পূর্বাক 

উত্তরোত্তর তাহার ্রীবৃদ্ধি মাধন করিয়া যান। এলেগজেগডয়া নগর নিবাদী 

ক্লেমেন্স, নামক শ্রীক্ পশ্ডিত নানাধিক দুই শত খুষ্টাবে ভারতবী় ত্রাঙ্গণ ও 

শ্রমণ ( অর্থাৎ বৌদ্ধ উদ1সীন ) উভয়েরই কিছু কিছু প্রসঙ্গ করিয়া যান তিনি 

শ্রমণ ও শ্রমণাব উল্লেখ করিয়া! কহেন, ইহারা একরূপ পিরামিডের উপাননা কর 

ারিযিিরিিডিরিটিারিিররি
ত8 

* ভোট-দেশীয় ভাষায় দীক্ষা-গুরুদের নাম লামা। তদনুসারে ভোট ও মোঙ্গোল দেশীং 

বৌদ্ধ ধর্দুকে লামা-ধর্দ যলে 
ৰ 
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উপক্রমণিকা। ৩৪৩ 

৪ তাহার মধ্যে দেবতা -বিশেষের অস্থি প্রোথিত আছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়। 

থাকে। এই পিরামিড বৌদ্ধ মশ্রদায়ের স্তূপ বাতিরেকে আর কিছুই নয়, ইহাতে 

গনোহ নাই। পফফিরি নামে অন্য একটি গ্রীক্ পণ্ডিত নানাধিক তিন শত খুষ্টাবে 
গ্রাহ্ভুত হন। তিনি লিখেন, ব্রাহ্মণের একটি জাতি-বিশেষ এবং শ্রমণের| 

একএ বিমাশ্রত নান৷ জাতীয় লোক। শ্রমণেরা মস্তক মুণ্ডন এবং বহির্বসনের 
মণ্যস্থরে একরূপ আলেল্লা ব্যবহার করে; গৃহ-সম্পত্তি সমুদায় পরিত্যাগ 

কারয়া নগরের বহির্ভাগে একত্র অবস্থিতি করে) ধন্ম সন্বন্ধীয় শান্ত!লাপ করিয়। 

এপক্ষেপ করে এবং নিত্য নিতা রাঙ্জসন্নিধানে তওুল-দান প্রাপ্ত হইয়। 

আপনাদের জীবন-যাত্র। নির্বাহ করিয়। থাকে। এই শ্রমণ যে) বৌদ্ধ পরি- 

1জক * অর্থাৎ ভিক্ষু ইহ। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে | যেশকাবের এখন 

উন[“ংশ শতাব্দী চাঁপতেছে। শাপিবাহন তাহা প্রাউষঠিত করেন। কেছ কেহ 

 এগাকে বৌদ্ধ বিদ্বেষী বলি! বিবেচন! করিয়াছেন। শ্রীমান্ জ, এড.কিন্স কতক 
৭ গ্রধান প্রধান বৌদ্ধ-গুরুর মৃত্যু-কালাদি নিরূপণ করিয়া স্বগ্রণী 5 চান দেশীয় 
রে ধশ্ম-ব্ষয়ক পুস্তকের মধ্যে তাহার একটি তালিক! প্রকাশ করিয়াছেন। 

শঙ্কঃযেত বাগরশাত থু, পৃ, প্রথম শতাব্দীতে, কুমারদ ২৩ খুষ্টাবে, ভারতবর্ষের 

৪এরথগ-জ।ত জয়ত ৭৪ খৃষ্টাব্ধে, বনু তও ১৭৫ খুষ্টাবধে, ভারতবর্ষের পশ্চিম ও 

1 ৭৩ বৌদ্ধ-ধন্ম-প্রচারকারী মন্থর বা মনো রত খুষ্টাবের দ্বিতীয় শতাঝতে, 

গণ ২০৯ থুষ্টাবে, ভারতবর্ষের মধ্যথ গু-নিবাসী গিংহল-পুক্র খুষ্টান্বের তৃতীয় 
শতাগাতে নাশশত নামে কান্দাহার-নিবানী একটি ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের দক্ষিণ 

ও মধা ভাগে ভ্রমণ পূর্বক ৩২৮ খুষ্টাবে দক্ষিণাপথ-.নিবাসী পুণামিত্র নামে একটি 

্'এয় ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে পরিভ্রমণ পূর্বক ৩৮৮ খুষ্টাবকে এবং ভারতবর্ষের 

মধাথও-নিবাসী প্রজ্ঞ।তর চিতারোহ্ণ দ্বারা ৪৫৭ খুষ্টান্বে গ্রাণত্যাগ করেন। 

্গ ৫২৬ খা বে টি দেশ গমনোদেশে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়! যান। 
লি পাশ শিশিশীীট তি শি শশািপি্পেস্পীশ তিপিপিপিপিসীশর সি পা 

তি ৪ ও শ্রমণেরই অগ্ত একটি নাম পরিবীকা বৌদ্ধ সম্প্রদার়ে বদ ও ৬ণামুসারে 
»গ13 প্রচলিত হয়। প্রধীণদিগের একটি উপাধি স্থবিব। শ্রদ্ধাভাজন ও গুণবান্ 

বা পণেণের উপাধি অহ । নেনের ব্রাঙ্গণভ।গে ও কল্পহ্ত্রে দেখিতে পাওয়। যায়, হিন্দু 
মছেও এই ণেষেক্ত €ইটি উপাধি প্রচলিত ছিল। - 

1 ১৬)০010১ 1115101 01 17019, ৬০1) 111) 0. 240. 
1 0)0106১০ 13100171917) 000, ৬.) ঢ০. ০০--৪০. 



৬০৪ ভাঁরতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদাঁয়। 

ফলতঃ যত দিন চীনদেশীয় তীর্থধাত্রীরা বিশেষতঃ ফাহিয়ন্ ও হিউএন্থ্মগ 

ভারতবর্ষে আগমন ন! করিয়াছিলেন, ভারতব্ষীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের তত দিনের 

সবিশেষ বৃত্তান্ত কিছু প্রাপ্ত হওয়! যায় না। ফাহিয়ন্ ৩৯৯ খষ্টাবে স্বদেশ হই 

যাত্র। করিয়া ৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তীর্থ-ত্রমণা্দি করেন এবং হিউএন্থঙ্গ ৬২৯ 

খৃষ্টাৰ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টান পরযান্ত পরিভ্রমণ পূর্বক ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ 

উভয় ধর্ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ের বিবরণ করিয়া যান। তাহার। উভয়েই গান্ধাব, 

উদ্যান বা উজ্জান, তক্ষশিল! ১,মথুবা, কান্যকুজ, শ্রাবন্তি ২,কপিলবস্তব ৩, বৈশাল 

৪, মগধ, পাটলিপুক্র, নালন্দ ৫, রাঁজগৃহ ৬, গয়া, বারাণমী,কৌশান্ছি ৭, তামলিগ 

অর্থাৎ তমলুক, কোশল ৮, পাঙ্কাশ্য ৯গৃকূট ১০, প্রভৃতি বিবিধ স্থান-স্থিত বিহার 

ও বিহার-বাদী শত শত ও কুণাপি সহশ্র সহআ্র ভিক্ষু দর্শন করেন। ফাহিয়ন 

বাঙ্গাল। দেখের অন্তর্গত তাঅপিপ্র অর্থাৎ তমলুকে অর্ণবযান আরোহণ করিয় 

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। হিউএন্থ সঙ্গ তদতিরিক্ত প্রয়াগ, দার্নাথ১১, চপ 

১২,উংকল, কোঁনোধ ১৩,কলিঙগ, অন্ধ, ১৪,মহাদ্ধ, ১৫,লরোচ,1ল ভ,মাপণ গথাং 

১। সিন্ধু নদের পূর্ব তিন দিনের গথ | 
২। আযোধার প্রায় ২৫ পঁচিশ ক্লোশ উ€রে বাপ্তি নদীর দক্ষিণ কুলে অবস্থিত । 

৩। অযে।ব]। প্রদেশের অন্তর্গত। বাপ্তি নদীর কোহান নামক উপনদীর নিকটস্থ । 

৪1 পাটনার প্রায় ৯ নয ক্রোশ উত্তবে। 

৫। রাজগৃহেয প্রা তিন ক্রোশ উত্তরে বরগাও', নামক গ্রামে হহার ভগ্নাবশেন মাছে 

৬। মগণেব প্রাচীন ঝাদধানা। ইহার আধুনিক নাম রাজগিব্ 
"| প্রযাগের প্রায় ১৫ পোনর কোশ পশ্চিমে অবস্থিত। 

৮। অধোব্য। প্রদেশ; সব নদীর উভয় পার্বর্তী। হিউএন্ থসঙ্গ, বাঙ্গালা চক ও 

কলিঙ্গ ভ্রমণ করিয়। কোশল প্রবেশ কবেন। গে বৌশল দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদ অর্থাং বেন 

বলিয়া ধিবেচিত হইয়াছে |--001)111 7705 10010 009৮0021991 [11102] 821 

৯। পিলোযণ ও কাম্যকুজের অন্তর্বর্তী | গঙ্গা যমুনার অন্তরবত্তী দৌয়াবে মধে কারী 

নদীর পশ্চিম পাস্বে' পিলোষণ প্রদেশ । কালী নদী গঙ্গার একটি উপন্দী। 
১*। রাঁজগৃহের নিকটবর্তী একটি বিখ্যাত পর্ধিত। ইহার ইদানীগ্তন নাম শৈলগিবি! 

১১। কাঁণীর সশীপস্থু। 
১২1 ভাগলপুৰ প্রদেশের প্রাচীন নাম। উহার রাজধানীর নামও চম্পা । তাহ তাগলপুরে 

প্রায় ১১ এগাব ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত ছিল। 

১৩। হিউএন্ খসঙ্গ, উতৎকলের পূর্বব দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত চরিব্রপুর অর্থাং পুরী হা 

ফোম্যোধ কলিঙ্গ দি গমন করেন। 
১৪। তারতবমেব দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত ভেলিঙ্গন্। 

১৫। হিউএন্ খসঙ্গ, অন্ধ, হইতে মহান্ধ, হইয়! চোল রাজ্যে গমন করেন। 



উপক্রমণিকা। ৩৪৫ 

ম!ণোয়া, উজ্জীয়নী, চোলিয় ৮ দ্রাবিড়, কাঞ্ধীপুর, কোঙ্কন৯, মলয়, গুজ্রর অর্থাৎ 
গরাষ, অটলি ও কচ, বিচখপুর ১০, মূলতান, জঝোতি ১১, রামগ্রাম ১২, মতি- 
পুর, ানেশ্বর ১৩) অহিচ্ছএ ১৪, ব্রঙ্গপূব ১৫ গ্রভৃতি বিবিধ স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক 
গায় সমগ্র ভারত-ভূমিতেই বৌদ্ধ ধন্ম এচলিত দেখেন। কিন্তু ফাহিয়নের সময় 
রপেক্ষা তাহার সময়ে এ ধন্মের কিয় ৎপাবিমাণে হাল হইয়াছিল দেখা ফাহতেছে। 
“হিয়ন্ যে সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদদেবালয়ের ক! সুন্দররূপ প্রচলিত দেখেন, 
১উএন্ থজঙ্গ তাহার মধ্যে অনেকানেক স্থান ও তদতিরিক্ত অনা অন্য বন্ুতর 
পৌদ-গেত্র ভগ্ন, ভগ্রগ্রায় বা একেবারে শুন্য দেখিতে গান এবং কোন কোন 
দান গ্রমশঃ বৌদি ধর্মের ধন্ধন হইতে নিুক্ত ৬ইয়। এবলতর হিনু ধন্মের 
মধান হঠতিছে দৃষ্টি করিয়া বান) যেমন গান্ধার, উদ্যান | উজ্জান*) 
কীশাখা, আবন্তি  কপিলবগ্ত,  পাটলিপুত্র, চোল, মলয়, উজ্জয়িনী, 
যতাশ। বখণ, রামগ্রাম। আটাণ। কচ ও অঝোতি। হাদৃশ সময়ে বে 
এ পদ্ম খবর হইতে আরম হয়, তাহার অন। অন্য প্রমাণও আবলষে 
নদশিত হহবে। ভাল্লীখত ছুই স্থবিখ্যাত বৌদ্ধ যারীর পরেও, চীন-দেশীয় 
মনানা অনেক তীথযাতী তীথভ্রমণ-উদ্দেশে খুষ্টাবের একাদশ শতাবী পর্যন্ত 
১|৭৩পর্ষে আগমন করেন। বুন্ধগয়াতে তাহাদের খোদতলিপিও বিদ্বয- 
খান আছে এবং তাহার মধ্যে অনেকের ন|মও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে 11 ই-ৎসিঙ্গ, 

শশী --শীশিটি টি শি শশী তি শি 25222 স্ ০ পাশিশশস্পিশ ৯ 

”। জ্রাবিড়েব উত্তর । 

+1 দিছে উত্তর মহারাষ্ট্রের দর্গিণ। ধনককটেব অর্থাৎ মহান্ধেব পশ্চিম ও সমুত্ের পুর কোন দেশ | 
১*। নিচ্ষুণগজাৰ বাজধানী। 
২১] খুপলখণ্ডেব গ্রাটান নাম জঝেোতি।  উহ| উজ্জয়িনীর প্রায় ৭৪ ট্য়ান্তর ত্রোশ 

এদভব অনশে অবস্থিত। 
১। কপিণবন্ত ও কুশি নগবের সধ্যস্থলে অবস্থিত। কুশি নগব গোরক্ষপুরের প্রা ৪ শেপ জোণ পুন্বে। 
১৩। «।ভ্, ও গঙ1 নদীর মধ্যবত্তাঁ প্রদেশ। হিউএন্থ নঙ্গের মময়ে অর্থাং থুষ্টাব্ের 

পিন গত তি উহা এতই বিস্তুত ছিল। 
"১। (বোহিলখণ্ডের রাজধানী । 
*৫। (বাহিলথণ্ডের অন্তর্গত মডাবর্ নগারেব প্রায় ২২ বাইণ ক্রোশ উত্তর | 1 উদ্যান কাশীবের সমীপ্থ সথবন্থ নদীর ভীরাস্থত। এ নদীর বর্তমান নাম শুয়াৎ। 1 11017101217 48110100218 188]) 00. 193 4074 339. 



৩০৬ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

নামে একটি চীন দেশীয় গ্রন্থকার একথানি চীন গ্রন্থে ৫৬ ছাঁগাম্নজন বৌদ্ধ তীর্থ 
যাত্রীর বিবরণ লিখিয়া রাখেন। তাহার খুষ্টাব্ের ৬১৮ হইতে ৯০৭ খুষ্টাব পরাস্ত 

বৌদ্ধতীর্থ-দর্শন-উদ্দেশে ভারতবর্ষে আগমন করেন । তাহাদের সমজ্ষে এখানে 

বৌদ্ধ ধর্ম একবপ প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই । কেহ কেহ বিহার-বিশেষে 
কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া যান। হুইলুন নামে একটি চীন ভিক্ষু অমরাবং 

( অমরাবাদ ) দেশের একটি বিহারে দূশ বৎসর কাল অধিবাস করেন &। গ্ীপু 
তৃতীয় ও চতুর্থ শতাবী হইতে গ্রীষ্টাঝের দশম * একাদশ শতাবী পধ্যস্ত নান 

সময়ে ভারতবর্ষীয ভাষায় ও ভারতবর্ষীয় অক্ষরে বিরচিত বনু-সংখ্যক খোদ 

লিপিতে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধের! এ সমস্ত সময়ে লারত 

ভূমিতে বিদামান ছিলেন || বিশেষতঃ হামিরপুরের,গ্রায় চব্বিশ ক্রোশ দঙ্গিণে 
মহোব ? ন্গরের একথানি খোদিতলিপিতে একটি স্থপ্রসিন্ধ বৌদ্ধ মন্ত্র অঙ্কিত 

আছে; তাহা থুষ্টাব্বের একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ভারতবর্ষীয় অর 

বিশেষে লিখিত হয় । ইহাতে নিঃসংশয়ে সগ্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাণৃশ মময়েঃ 
এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধশ্ম বিদ্যমান ছিলখ। এইমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, চীন-দেশম 

তীর্ঘযাত্রীর! খুষ্টাৰের সপ্ুম শতাব্দীতে অনেক দৌদ্ধ ক্ষেত্র ভগ্ন প্রায় দেখিয়া যান। 

অতএব সে সময়ে এ ধন্দ্রের গ্রাহ্ভাব হান হইয়! আদিতেছিল বলিতে হয়। এ 

শতাব্দীতে হিন্দুরা! বৌদ্ধ্দগকে যৎ্পরোনাস্তি নিগ্রহ করিয়৷ দুরীকৃত কাবখার 

চেষ্টা পান ইহাও একবার গ্রধর্শিত হইয়াছে । এ শতাব্দীতে বিদ্যমান কানাকুনজা 
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উপক্রমণিকা। ৩৪৭ 

পতি হর্ষ পুর্ববাবলম্বিত বৌদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়! জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। 
এ সময়ের পর যে জৈনসম্প্রদায়ের গ্রাছুর্ভীব হয়, মাইসোর, বিজয়নগর, আধু 

গ্রনত অনেক স্থানের খোদিতলিপিতে তাহা সুম্প্ প্রদর্শন কবি! দিয়াছে । 

এঞাদের যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, বৌদ্ধ-সশ্প্রদায়্ের সেইকপ অবনতি হুইয়। 
দাঁমপ। দক্ষিণাপথের প্রচলিত অনেক কথাতেই ইহার নিদশন রহিয়াছে। 
থুগাঝের অষ্টম শতাঝাতে অকলঙ্ক নামে একটি দৈন যতি হেমণীতল নামক বৌদ্ধ 
বাসার সমক্ষে কারী প্রদেশস্থ বৌদ্ধগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়। দেন। এ রাজ! 

পৌদ্ধ ধন্ম পরিত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধের। তথ! হইতে নির্বসিত হইয়| যায় 1। 

ম?ুরাধিপতি বরপাও্য জৈন ধর্ম অবলঞন পুর্র্বক পৌন্ধদিগকে যার পর নাই নিগ্রহ 
করিয়া দেশত্যাগ করাইয়া! দেন 1। পাণ্যা রাঙ্জো বৌন্ধ সম্প্রদায়ের পতন হইয়| 
ৈণ সম্প্রধায়ের গ্রাছূর্ভাব হয় এবং এরাজ্যের রাজ! কুন পাণ্ডোর সময়ে গৈনের। 

আসর হইয়া যাঁয়। এই ঘটনা থৃষ্টাব্ধের দশম শতাব্দীতে বা তাহার কিছু অগ্র. 
পণ্গাৎ সংঘটিত হয়। অতএব তাহারও পুর্বে তথায় বৌদ্ধদের মবনতি হইয়াছিল 
নগিতে হইবে । দেবগোন্দ এবং বেলপপলম্ এই ছুই স্থানে পুর্বে বৌদ্ধদেবালয় 
“বামন ছিল? থুষ্টাৰের একাদশ শতাবীতে জৈন রাজারা তাহ! নষ্ট করিয়। 
ফেলে এ। পূর্বে গুজরাটে বৌদ্ধ রাজদেন অধিকার ছিল) খৃষ্টানদের দ্বাদশ শতা- 

ধাতে তথায় জৈন-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এড্রসি নামক মোসলমান্ ভূগোল- 

'ধণ11থৎ গপ্ডিত লিখিয়াছেন, গঞ্জরাটের রাজা বুদ্ধের উপাসনা করিতেন) 

ঠেমচন্জ জৈন-ধর্ম-প্রচারে প্রবৃন্ত হইয়! এ রাজোর রাজ| কুমার পালকে নিজ 
ধা দীক্ষিত করেন। এই ঘটনাটি নৃানাধিক ১১৭১ খুষ্টান্ধে সংঘটিত হয়। 
তপবধ গুজরাট, মলয়বর ও দক্ষিণাপথের পশ্চিমভাগের অন্যান্য স্থানে 

২ সপ 

* 4১০19110 1২690210105, ৬০1, ১11, 00. 28০--2৪০, 

1 তৃবতুবের সমীপস্থ পোনতগ নগরে তাহাদের বিদ্যালয ও দেবালয়াদি ছিল; তথ| হইতে 
গহখ নর্দাদিত হইয়। কাঁণি অঞ্চলে গমন করে।-1], চা, 11501501806 001- 
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৩০৮ ভারতবর্ষীয় উপাঁপক-সম্প্রদায়। 

জৈন ধর্দ সমধিক প্রবল হইতে থাকে৷ ভারতবর্ষের উত্তরথণ্ডেও ভা 

সময়ে প্রীরূপ ধর্মপরিবর্তন ঘটি আসিয়ািল। কাশীর বাজার খুষ্টাবের 
একাদশ শতাব্দী পর্য্স্ত বৌদ্ধ ছিলেন। চন্দ্র কবির গ্রন্থে ও অনেকানেক 
খোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, এ সময়ে দিল্লি ও কান্যকুজ্জের নুপতিঝ। 
হিন্দু-ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন *। খুষ্টাব্ধের পঞ্চম ও সগুম শতাদদী 

যে মথরার বৌদ্ধ ধর্ম গ্রবল ছিল +, খুষ্টাবের একাদশ শতাব্দীতে মামুদ শ| তা 

আক্রমণ করিতে গিয়। তথায় হিন্দু-ধর্দেব অতিমাত্র '্রাহুর্ভীব দেখিতে পান। তিনি 

গজ নির শাসনকর্তীকে লিখিয়। পাঠান, এই নগরীতে প্রস্তরাদি-নির্িও সঙ 

অট্টালিকা ও আগণনীয় দেখমন্দর ব্দামান আছে। কোটি কোটি টাক! বাগ 
ব্যতিরেকে ইহা গ্রস্ত হয় নাই এবং দুষ্ট শত বৎসর ব্যাপিয়া নির্শাণ না করলে, 

এরূপ একটি নগর নির্মিত হইতে পারে না ১। তিনি অন্য অন্য স্থ'নেন হিন্দ 
ধম্মুই প্রচলিত ও হিন্দু-দেবালয়ই বিদ্যমান দেখেন । এই সমস্ত পর্যা।লেচ 
করিয়। দেখিলে এইট প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, বৌদ্ধেরা খুষঠান্দের দাদ এত. 
বীর শেষে ও তাহার গরেও কিছু ধিন ঘদিও ভাবতবধে বিদামান ছিলেন, কিল 

নিতান্ত অনপন ইহ বন) তাগাব সনদে» নাই | চতুর্দশ শতাব্দীতে একেবারে, 

অন্তঠিত বোধ হয়! 

[ভন ভিন্ন উপামক-সম্প্রদায়ীরা পবস্পর প্রতিবেরী হইলে, পরম্পব পবম্পাণের 

অবগন্থিত ধর্মেব অনুঠান ও অন্ুকলণ করে এবং তদন্পারে নেপালী বোনের! 

নিক্ত ধর্ষের মহিত হিন্দুদের তান্বিক প্রণালী (মশ্রিত করিয়া ল্য, একথা কিছ 
পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । হিন্দুরাও বৌদ্ধদেব নিকট নাঁন। বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ 

পূর্বক অধিকতর খণে খণী রৃহিয়াছেন। বৌন্ধেরাই প্রথমে মায়ার এচার 

করেন, বৌদ্গেবাই নির্বা।ণ-মুক্তি গ্রবন্থিত করেন এবং বৌদ্ধেণ& ভারড়নিতে 

মহিংস। পর্ম প্রকাশ কনিয। দেন। হিন্দুদিগের অশ্বথ বৃক্ষের প্ুণাত-্বীকার? 
বৌদ্ধ মতের মনুকরণ্' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে খ। হিন্দুরা ভাদ্র নিকট 
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উপক্রমণিক] ৷ ৩৪৯ 

& সমস্ত বিষয় খণ-গ্রহণ করিয়! চিরদিনের মত খপ-বন্ধ রহিয়াছেন। কেবল 
এইরূপ ধর্মা-খণ গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হন নাই; তাহাদের প্রধান দেবতাটিকেও 
অর্থাৎ এঁ ধর্থ" প্রণর্তক শাকা সিংহকেও আপনাদেব দেব-মওলী মণো সন্নিবেশিত 
প্যা লইয়াছেন | হিন্দুরা কত কত খৌদ্ধশীর্থ ও খৌদ্ধ-ক্ষের খাপনাদের 
হাথ ও বর্ধ-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন এব* ঠাহাদের যাত্রা মছোৎ্সবাদিরও 
মএক্রণ করিয়া হিন্দুধন্ম্ের মহিমা বৃদ্ধি কণিয়াছেন। 

'হন্দুর| দেখিলেন, ভারতবর্ষের এক গ্রান্ত হতে অপব গ্ান্ত পর্য্যন্ত বৌদ্ধ 

+% এরূপ প্রবল হইয়া উঠিণ যে, বুদ্ধের অগাধারণ এভাব আঁর অস্বীকার ও 
ম৮ব করিতে পার যায় ন!। এ'দরকে, স্থানে স্থানে শত শঠ ও সহত্ম সহমত 

গণস্থাণায়া গোকে, ম্বধশ্ম গাবত্যাগ করিয়া এ অভ্যুদয়ঝান্ অভিনব ধর্দের 
শণণাপন্ন হইতে লাগিণ ইহাও মার সহা হয় না। তাহারা বৌদ্ধদিগকে খর্ক 
1ণণার উদ্দেশে, এক দিকে বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ পূর্বক তাহাদিগকে যং- 

গবোনপ্তি গিগ্রহ করেন, গপর দিকে লোকদিগকে বৌদ্ধ ধর্মে পরাত্ম,থ 
“গাব আভগ্রানে এইবপ গ্রচার কণিয়া দেন থে, ভগবান বিষ্ণু বুদ্বরূপে 
£] হীর্ণ হইয়া! অন্তবগণকে বিমুগ্ধ ৪ পিপথগামী করিবার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রবর্তিণ 
টিব্শাত | 

নন: জা অলপ পলীদ্কা্ নংশ্দিদান্। 

র্দী লালাজলনন: জীবা?ুধু লনিগেনি ॥ 

শাগবত | ১। ৩। ২৫ ॥ 

গ্রে কলিদগ প্রবৃত্ত হঈলে মন্ত্রদিগকে মোহনার্থ বিষ গর প্রদেশে 
সরশ-গুল বৃদ্ধকূপে জনা গ্রহণ কবিবেন। 

এগ্গ পিমিই, বৃদ্ধ বেদাদি হিন্দ-শানসের বিরু্ধ ধর্ণা-প্রবর্তক হইয়ও 
ত।ধর মদো পরিগণিত হন। ইদানী ধাহাগা মোসলয়ান পীরকে 

এ বি সপ নি 
স্পা শীল তি শাপলা 

1 পিবাপৰ তৃতীয় গংণেব অষ্টাদশ অধাযে এই উপাখান সবিশেষ বণিত হউযাতে | ৪ শণ ১৭ অধ্যাষ, কানীগণ্ডের ৫৮ অধ্যায়, লিঙ্গপুবাণের ৭০ অধ্যায় এবং ভাগ্ষতেৰ এথম 
1 উঠাথ আগাষ ও স্বিভীষ সগ্ধের সপ্তম অধ্যায়ে ধিষ্ঠর বুদ্ধরূপ-গ্রহণের চিন্ন ভিন্ন বপ 
পচ হা - 



৩১০ ভাঁরতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

নারায়ণ বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন, পূর্বে তাহার। বুদ্ধকে বিষ্চবতার বলিয় 

অঙ্গীকার করিবেন ইহাতে অসম্তাবন। কি? 

দক্ষিণাপথস্থ বিখলতক্ত-সম্প্রদায়ের ধর্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধরব মিশ্রিত 

তাছার সন্দেহ নাই। তাঁধাদের বেদ ও জাঙ্ষণে শ্রদ্ধাও নাই এবং বর্ণ-বিচারেও 

আস্থ। নাই । এই পুস্তকের প্রথম ভাগের ২৪৩--২৪৬ পৃষ্ঠায় ইহাদের কিছু 

কিছু বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবে । উত্তর কালে মোসলমানের! যেমন অগেকানেক 

খিন্দু-দেবাপয় অধিকার করিয়া নিজ দেখালয়ে পরিণত করে, সেইরূপ, পুর্ব 

বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি-সময়ে হিন্দুরা কোন কোন বৌদ্ধ-স্থানাদি অধিকার পূর্বা 

আপনাদের দেবস্কান করিয়া! লয় এবং সেই সঙ্গে 'বৌদ্ধদিগের কত কত ধু 

ক্রিয। ও আচার বানচারেরও অন্থুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বুদ্ধগয়ার একটি 

দেবালয়ে একখানি গোলা কৃতি গ্রপ্তরে ছুইট পদ-চিহ আছে। এ দেখালয়ের 

নাম বুদ্ধপন। কনিংহেম্ দেথিগাছেন। অমর দেবেন খোদ্দিতলিপিতে উ 

বিষু-পদ বলিয়া লিখিত হয়। অতএব তিনি অনুমান করেন, “প্রথমে উহা 

বদ্ধ-পদ ছিল, পরে হিনুরা তাহা বিষু-পদ্দ বলিয্া প্রচার 'করে*। গাও 

পূর্রে বৌদ্ধ ক্ষেত্র ছিল; পরে একটি প্রধান হিন্দুতীর্থ হইয়া উগিয়াছে || 

এমন কি, তথাকার কত কত হিন্দুদেবালয়ে বুদ্ধদেবের খোদিত-লিগি 

বিগ্যমান বহিয়াছে। গয়গাহাজ্মো সুস্পষ্ট লিখিত আছে, ভীর্ঘ-যাজীবা বিষুপদে 

পিগুৰান করিবার পূর্বে বুদ্ধগয়া। গমন পৃর্ণক বৌদ্ধ-স্প্রায়ের বোধি বৃক্ষাক | 

প্রণাম করিবেন। 

পন্বা" ঘ্মাস্ব লগা নষ্থানীঘ্রিনহ্ লগ্ন 

গন্াণের ব্যাপারটিও বৌদবধর্শ-মুলক বা বৌদ্ধধর্ম-মিশ্রিত পিয়া গ্রতীদ 

মান হয়। জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটি জনশ্রুতি সর্বত্র গ্রচগিত আছে। 
মর ৮ পাশপাশি 

নখ 
ঃ 

5 , রর ]. ] 

৭.:(00101010151170]15 এ 11759101071 ১০ ৬০১ 01 17010 1২০1)91৮, ১০ 

[. 101), 0770, 
তা 

+ পণ্চাৎ একটি টিগ্লনী করিয়। এবিমযলের] সমুচিত যুক্তি সমূহের ,বিবরণ করিবান অতি 

রঠিল। নি তর? 
[বুদ্ধ মে অশ্থথ-মূলে উপবিষ্ট হই! সাধন। করেন, তাহার নাম বোধি বৃষ: তিনি 

_-,শ শশঃগিত আ্গাত সনসর্ন বোধ প্রাপ্ত হন এই নিমিত্ত তাহার নাম বোধি । টি 
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টান-দেশীয় তীধাত্রী ফাহিয়ন্ ভারতবর্ষে বৌদ্ধতীর্থ.পর্ধযটনার্থ যাত্রা কারি! 
গ্ণমধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান্ নগরে একটি বৌদ্ধ-মহোঁৎসব স্র্শন 
করেন। তাহাতে জগন্নাথের রথযাত্রার স্তায় অবিকল এক রথে তিনটি প্রতি- 
মূ দৃষ্টি কবিয়। আইসেন। মধাস্থলে বুদধ-মৃত্তি ও তাঁহার ছুই পার্শে দুইটি 
বে!দদতের প্রতিমূত্তি সংস্থাপিত ছিল* খোটানের উংসব থে সময়ে ও 
তখন বাপিয়া পম্পন্ন হইত, জগন্নাথের রথখাত্রাও প্রায় সেই সময়ে ও তত 
দিন দ্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । মেজর জেনেরেল কনিংছ্ম্ বিবেচনা 
কন, এ তিনটি মূর্তি পূর্বোক্ত বৌদ্ধ ত্রিমৃদ্র অন্রকরণ বই আর কিছুই নয়। 
মে তিনটি মূর্তি বুদ্ধ। ধর্ম ও সঙ্গ | বৌদ্ধেএা সটধ।চর এ ধর্মকে ্্ীরূপ 
নি] পরশ কগিয়! থাকে । তিনি জগন্নাথের সভদা 11 প্রীক্ষেত্রে বর্থ-বিচাব- 
"এঠাগ-প্রথ। শ এবং জগম্াথের বিগ্রহ মধ্যে খিষুক-পঞ্জরের অবাস্থতি-প্রবদ, 
এছ) [বয় হন্দুধর্মের অন্গগত নয়) প্রভাত [নিতান্ত নিক্দ। কিন্তু এই 
উয়েই সাক্ষাৎ বৌদ্ধ মত বলিলে বলা যায়। দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাব- 
গা হলে জগনাগের প্রতিনূপ চিত্রিত হয়। কাশী এবং মথ্ধার পপ্রিকাতেও 
গা ঠব-্লে জগন্নাথের রূপ আগেখিত হইয়া থাকে । এই সমস্ত পর্যালো- 
শা করতে করিতে, জগন্নাথের ব্যাপারটি বৌদ্ধ ধর্ধামূলক বলিয়া স্বতই বিশ্বাস 
ইইগ ঈঠে। জগন্নাথ-ক্ষে্রট পূর্বে একটি বৌন্ধ-ক্ষে এই ছিল এই অন্তমানটি 
ঈাা4শবগ্রহ-িত উ্িখিত বিষুপঞ্জর $ শিষয়ক প্রখাদে একরূপ সপ্রমাণ 
কারা হুণিতেছে। যে মময়ে বৌদ্ধেরা অতান্ত অবসর হইয়। ভারতবর্ষ হইতে 
৭? হইতেছিণ, সেই সময়ে অর্থাৎ থ্ষ্টাঞ্ধের বারণ শতাব্দীতে জগ- 
পর শনির প্রত হয় ইহা পূর্বে সুমপষ্ প্রদর্শিত হইয়াছে ॥। এই ঘটনা- 

০০২2 ররর পি ত এ শি ০ শিট 
পি 

1 1 ধা010৭89 0178 11127), 1848, 1১1, 
[5 31৮ প্ 1 

1 (01218]নাত এত (70041707501 11107 1371, 101১, 51050 দা], 
1 বেঃবাদি কোন কোন প্রকার ভারতবধাঁয় উপাসক.মম্প্রদাযীরা যে শ্বল্পরদাঁয় মধো বর্ণাভি- 

" “গহাগ কবিয়! চলেন, বৌদ্ধদিগের বাবহারই তাহার প্রথম আদর্শ । 
২ ২৮৬২৮৭ পৃঠ। দেখ | 

। ৪৮ ৃ্ট। দেখ। 

ধা! 



৩১২ ভারতবধীয় উপাসক-সন্প্রদায়। 

টিতেও উল্লিখিত অনুমানের স্ুন্দর্ূপ পোষকত। করিতেছে । চীন-দেখ 

তীর্থযাত্রী হিউ এন্ থ সর্গ উতৎকলের পূর্বধক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতটে ( অর্থাং 

উড়িষ্য।র যে অংশে পুরা পেই অংশে ) চরিপ্রপুর নামে একটি স্ুগ্রসি্ধ বন 

দেখিয়। যান। এ চররপুবহই এক্ষণকার পুণা বোধ হয়। উহার নিকাট 

পাচটি অত্যুনত গুপ ছল। প্রমান এ, কৃনিংতেম্ অনুমান করেন, তাহাৰই 

একটি মধুনাতন জগন্নাথের ম'ন্দর 1 | স্তপের মবো বৃদ্ধার অস্থি কেখা'র 

মহিত থাকো । এইনিমিত্তই, জগনাথের বিখ্রুহ মধো বিষু-পর্জরের অবস্থিতি 

বিষয়ক উল্লিখিত প্রণাদ গরচলিত ভইয়াছে। 

এগার এই পথান্ত। আর চলিয়া উঠিতেছে না এখন হিন্দু নাস [থা 

ও তদ্চিন দুব-দুরান্তব-পাসা মে $ বলিঞ। পরিগণিত বিভিন জাতীয তোকে! 

যে অপ্ীত্ঞেয় কল্প আর্ধ্য-৭ংণীয় আদিম পুরুষের! পরস্পৎ একত্র সংস্থা থাকিয়া, 

ঘ্যৌ, বরুণ, উম! প্রভৃতি নৈসগিক ণন্ত ও কল-বিভাগ-ধিশেষকে সচেতন দেব 

জ্ঞান পূর্বক, তদীদ্ধ উপ[সনান প্রবৃত্ত ছিলেন $, ধাহাবা খ পুর্ব নিবাস পৰি 

ত্যাগ ও ভারতবর্ষ প্রবেশ পূর্বক অর্ঠ্য জগ, পাযু, শষ্য, নক্ষাৎ-পারপূর্ণ নাতো" 

মণ্ডলাদির অনামান্ত পভাব-শাগিত্ব ও বঞ্ধাবাত, [শা বৃষ্টি, ব্রববনি, পণাতাঞকার 

সমুত্র-তরগগ, প্রধথরণরশ্ি-প্রদীপ্পু নিদাঘ-মধ্যাহন ইত্যাদি অহঠ্যংকট শৈদর্ণিক 

বাপার লমুদায়-দর্শনে ভীত, চমত্কুত ও আভভূত হয়! এ সমস্ত গতারশালা 

অচেতন প্রাকাতিক পদার্থকে সচেতন জ্ঞান দে তাহাঁদেবক্ট উপামণায় গবৃহ 

হন এবং তনীয় শ্ববূপে স্বকীয় অর্থাৎ মানব-জীতীয় শারীরিক ৪ মানমিক এ 

আরোপণ করিয়। তাহাদিগকেই আপনার হর্ভ। কর্ত। বিধাত। ও দূ গুবস্কাবের 

বিধান-কর্তা বলিয়া বিশ্বাণ করেন) বাহার! 1 পুর্বকালীন াধ্য-বংণাগ তার" 

২ শি সি ৮ 22৯ 2 রি 25555 ৮৫ 2:25 

ক (01111115110)1)))5 481101০)10 0890817001 01110017500, হা0, 

1 ২৮৬ পৃঠ। দেখ। 

; গ্রীন, ইটালীয়, পারসীক প্রত্ৃতি | 

€ প্রথম ভ!গেব ৭৫ ও ৭৬ পৃষ্ঠ। দেখ । 

শা সুপ্রচীন বেদমন্ত্র-রচয়িত। দধিগণ। 

। ব্রাঙ্গণ ও কল্পমৃত্র-রচয়িচার | 
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্ধায়দিগকে জটিল কর্ম * জালে জড়িত ও দুশ্চ্দয কুসংস্কারপাশে বদ্ধ করিয়! 
তদীয় ভ্ান-পদবীতে ছুল'জ্ঘয কণ্টকাবলি রোপণ পুর্ব উত্তরকাঁলীন পাত. 
গণের তিরস্কার-তাঁজন এবং বিশেষতঃ গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধাদি প্রচলিত 

কারয়। স্ব সশ্পরদায়ীদিগকে চার্বাকগণের বিষাক্ত বাণ ও কঠিন কষ|ঘাত সহ 

করিধার ভার অর্পণ করিয়া যান 1; ধাহাব। & সমাজ-বিরুদ্ধ নান্তিকভাদি খ 
পবর্ণন ঝ| প্রচার করিরাও সেই সমাজের পুষ্তাম্পদ ও শ্রদ্ধাম্পদ হইয়াছেন, ঈশ্বরের 
মগানত্ব অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়াও কু কময় ব্দেনিচয়ের চরণ-পাছুকার দাসাঙগু- 
দম বলিয়া আপনাদের পরিচয় দান করিয়াছেন এবং মানব-কুলের চিরাক।- 
ক্ষিত অথচ মানব-বুদ্ধির নিতাস্ত অগম্য বিষয়ের ॥ তত্বান্সন্ধান অর্থাৎ সুখ- 
স্বাঠব প্রকৃত পথ অন্বেষণ করিতে গিষ্না নানা প্রকার কুটিল ও জটিল মার্গ অব. 
গন পূর্বক আপনাদেব কল্পন|-শঞ্জি গ্রসাবণ করিয়া স্বভাব-লঙ্ক বৃর্বিষিিতাবকে 

মণেক|ংশে স্বগ্র-কল্পিত বা মরীচিকাদৃষ্ট পদার্ঘ-গ্রহণ-চেষ্টার ন্যায় বিফল করিয়! 
গ্াছেন ও বিচার-বলে পরম্পব পরস্পরের মত অনেকাংশে অসিন্ধ বা মিথ্যাভৃত 
কথ হুলিয়াছেন) ধাহারা * * শদাধারণ কবিত্-শক্কি প্রদর্শনপূর্ব্বক মদলৎ 
৪ বাঞ্তবাবাস্তব অশেষবিধ উপাখ্যান সঙ্কলন এবং কাবা, ইতিহাস ও ধর্-শাস্ 

4%এ সম্মিলন করিয়া বছবিধ বিজাতীয় বিষয়ের এক একটি সুচাক স্ুবুহৎ 

ক্য-স্তপ প্রস্তত করিষ। বান) যে সমস্ত কপট বাদ 11 পুরাতন পুরাণ শব্দ 
সংলদ্বণ দারা নুত্তন বিষয় কল্পনা বা পুরাতন শিষয়ের নুতন বেশ-বিন্তাস পূর্বক 
টবাখত কবিগণের ন্ঠায় একটি মবেদ-পরিচিত লো ক-্রপ্রন ধর্ম-প্রণালীর প্রচ, 

৭গ-উদ্দেখে পুন্নপুক্ষদের পুঞ্জিত প্রাচীন দেবগণকে তীয় উচ্চ পদ হইতে 

' যাগ যজ্যাদি বর্ম। 

: উপনিষত্ঃপ্রণেত। পণ্তিতগণের | 

(5 3 ৫৪ পৃষ্ট। দেখ । 

+ নাংখ্য মীমাংসাদি কতকগুলি দর্শন. প্রন টক। 
1 ১, ২১, ২৫, ২৬, ৪১ ও ৫৩ পৃষ্ঠ।। 
গণের স্বরূপ-জ্ঞান ও জীবের মুক্জ-সাঁধন প্রভৃতি। 
* রামায়ণ ও মহাভারত-কর্তীর! | 

11 প্রচলিত পুরাঁণ ও উপপরাগরচয়িতাব । 
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অবনত করিয়। তৎপরিবর্তে আপনাদের অভিমত অভিনব দ্েবগণকে প্রতিঠিত 

করেন ও ধাহাদের সম্প্রদায়-ভূক্ত শান্ত্র-বাবসায়ীরা * ব্যাসীসনে উপবেশন ৪ 

বাকৃপটুত1, স্বর-মাধুধ্য ও সঙ্গীত-গুণ-এভাবে শ্রোতৃগণের অস্তঃকরণ ইবণ 

করিয়৷ আবাল বুদ্ধ বনিত| মকলেরই শ্রদ্ধাম্পদ ও প্রণয়াম্পদ এবং কেহ কখনও 

বা ব্যবহারদোষে অতিমাত্র অশ্রদ্ধার৪ আম্পদ হইয়া থাকেন; যে সমস্ত টির 

দূষিত অপবিত্র আমোদ-বাপাঁর জন-নমাজে ঘণিত ও নিন্দিত হইয়া আমিখাছে 

ধাহারা 1 ধম্মচ্ছলে সেই মমশ্ত অধ্মময় আমোদ-তরগে শরীর ও মন সুখে দম. 

রিত বা একেবারে নিমজ্জিত করিয়! দিয়াছেন ও বিশেষতঃ এদেশে বিগাতীয 

পান-দে|ষ গ্রাুভূতি হইবার পুর্বে, ধাছার! বাঙ্গাল! কবিগণের উপমা-দামশী 

ফন্তু নদী মত অন্তঃসলিপ সুরাঁমরিৎ গ্রবাহিত করিয়। গিয়াছেন।; বে সমস্ত 

লোক-পৃঙ্য ভূদেব শিক্ষাগ্ুক 1 ব্চারস্থলে শি্াচার-লজ্বন বিষয়ে অপিক্ষিত 

ছর্নীত সম্প্রদায়কে পরাঁভব করেন, এমন কি, শিথিল বা স্থবিত-কচ্ছ হুয়া নিউ 

দেশ পরিঘূর্ষণ বা কখন কথন হঠাত উল্লম্ষন, কটু কাটব্য উচ্চারণ ও হটনোগ। 

হুল অতিক্রম পূর্বক অগ্রঘব হয়! মহাব্যাপকতা সহকারে মল্লধুদ্ধেব ভাণ 

শন করিতে থাকেন, « মেই সমৃদায়েবই সাম্প্রদায়িক ধঙ্শ ও মভ-গরথালী 

আস সাপ পপ সিসাাা পাশ শিশিটাটি শীট শীশশাপসিশীশীী শেপ পাস শশী শী পিট শীশিপ্পীশী শিস এ শীত 

* বাঙ্গাল-দেশীয় কথকেরা। 

1 কুলাচার-পরায়ণ শাভজাদি-সম্প্রদায়ীব|। 

1 বাঙ্গালা দেশীয় স্মৃতি-ন্য।য়শাস্ব-ব)বসায়ী পণ্ডিতগণ | 

শব বাহবা বিচার-স্থলে এইকপ উচ্চৈঃশ্ববে আক্ষালন ও সদর্প বাঁকা বিস্তার কবেন। 

তাহাদের উপাধি কি জান?-দাপাং। উটি কি ভয়ঙ্কর শব্দ! পিংহের নাদ ও বার 

গর্জন বুঝি তত ভয়ানক নয়। এদেশে অধ্যাপকের দাপাতি ও ওক্তাদি কবিদছে গলাবাছি 

অতি প্রশংসনীয়! একব।ব একটি বড় কৌতুককর কথা শুনিয়।ছিলাম। এক বাজি বিচার 

স্থলে আপনর উত্তরীয বন্ছে কিপিং দুর্্বা বন্ধন করিয়। লইয়। খাঁন। উক্তবগ আাধীনন 

সহকারে অনেক কটু কাটধ্য-প্রযোগের পর ধিছার কবিতে করিতে সেই দুর্বামুষ্টি হন্যে কবি 

প্রতিপক্ষকে বলিতে লাগিলেন, “খা, খা, তুই গোক, খা এই ঘাস খা, এই ঘাম খা।' যাহ 

হউক পূর্ববক!লে দাপাতেব ছাত্র না! হয় দাগ|ংই হইত; কিন্তু এখন যে কত শত ইংবেজের শি 

আকালি হইতেছে ইহার উপা কি? 



] 
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উপক্রমণিক। | ৩১৫ 

এবং তংকর্তৃক রচিত, সঙ্কলিত ?বা অবলম্বিত শান্তর সংক্ষেপে কিছু কিছু 

গরঙ্গ করা হইয়াছে। উপক্রমণিকাংশের আরও বিছু অবশিষ্ট রহিল'। 
মন্পরদায় বিবরণের মধ্যে প্রসিদ্ধ পঞ্চোপামকের বৃত্তান্ত একরূপ লিখিত 

হইফাছে। তত্তির, নানকপন্থী, শিবনারায়ণী, জৈন প্রভৃতি যে সমস্ত উপাসক 

সম্গরধায় এ পঞ্চোপাসকের মধ্যে পরিগণিত নয়, সেই সমুদায়ের বিবরণ 
এখং থে ত্রাঙ্গধন্মের সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ ইতিহাস এ পধ্যস্ত বিরচিত হয় নাই) 

তাহারও প্রসঙ্গ স্মবশিষ্ট রহিগা। যদি কথন এই উপাদক-মশ্প্রদায়ের তৃতীয় 
খগ প্রকাশিত হয়, তাহাতে সেই সমৃদায়েশ কিছু কিছু ইতিবৃত্ত বিনিবেশিত 
ঠহবে। এখন শরীরের যেকপ অবস্থা, তাভাতে এটি একটি ঢুরাশামাত্র। 

কথ আশ! জগতের জীবন। আশা ইহলোক ও আকাশ-পথ অতিক্রম করিয়। 
উডভীয়মান হয়। 

এবীরের যে একার শোচনীয় অবস্থায় এত দূর চলিল তাহা কি বলিব? 

না লিন, না পঠন, ন| চিন্তন, ন1 গ্রন্থ বণ কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক 
বাধোই আমি সমর্থ নই। ইহার কোন কাধো প্রবৃত্ত মাত্রেই মানসিক কষ্ট 
চতে থাকে। এরূপ অবস্থায় এভাগেব কি রচনা, কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্থন 
থে কচু কাধা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার এ্রতি একটি বারও নেত্রপাত করিতে 
খপ নাই *। অনেক মময়ে অনেকানেক প্রগাঢ় ভাব-সম্বলিত চিস্তা-গ্রবাহ 
উপাপিত হইয়া মস্তিদের স্বাস্থ্য-ক্ষয় ববিতিছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি 
ঠা নবারণ করিবার সাম্য থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া, অন্ঠমনন্ক হইবার 
উকেশে নানা ঠেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলধন করি, কিছুতেই সে চিন্তা-আোত 
নিধাচত হয় না। যতক্ষণ সে মধুদ্রায় এবং যাহ। কিছু অন্থরূপে জানিতে 
গাণ, তাহাও লিপি-বদ্ধ কর! না হয়, ততক্ষণ মন্তক মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণ। হইতে 
থাত। আমার কশ্মচারীকে অথবা অন্ত কোন ব্যক্তি নিকটে থাকলে 

পেশী 

গস কৌন সময়ে একবার দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই, তখন তন্নিধন্ধন দোযোৎপত্তি 
পাইবে বেন? স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কন-দোষ সংঘটিত হওয়াতে, আমাকে অতিমাত্র দুঃখিত 
২তে হইতেছে। পাঠকগণ। আমার সাতিশয় শারীরিক ছুরবস্থার বিষয় বিবেটন| করিয়া সে 

1 বিষে উপেক্ষ। কারন (ঈী হর্ন । 
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তাহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে, যান-বাহন ছার 

দুরস্থিত বন্ধু-বিশেষের সমীপে গমন পূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার 

ষত্ব ণত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অপার্ধামাণে কথন কখন একপ অশ্শিক্ষত ও 

অযোগ্য লৌকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে । অর্রাত্রেও নিদ্র'-কাঙর 
কর্মচারীকে আহ্বান করিয়া কতবার কত বিষয়ইংলিখাইতে .হইয়াছে | নতুঁঝ 

উপস্থিত ব্যিয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া সে রজনীতে নিদ্রার সম্তাবন| 

থাকিত না । মনোমধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, গু1হাঁর চিন্তন ও 

আন্দোলনেও কষ্ট, নিজে দূরে থাকু্ণ অন্ত ছার! তাহ| লিপিবদ্ধ করাইতেও 

কষ্ট, এবং যে পর্য্যস্ত পিপি-বদ্ধ না কর! হয়, সে পর্য্যস্ত তদপেক্ষা অধিক কট 

অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা নিবারণ-উদ্দেশেই লিপি-বদ্ধ করাঈতে 

হইয়াছে এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তবথানি একরূপ গ্রস্তত হইয়া 

উঠিয়াছে। 
কোন বিষয়ের প্রমাণ-গ্রয়োগ-উন্দেশে কোন গ্রস্থার্থ অবগত হইবার 

প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তি-বিশেষের ছারা তাহা পাঠ করাইয়া শরণ 

করিতে হয়। তাহাই কি যেদে দিনে ও£যে সে সময়ে শুনিতে গারি। না 

সমুচিত মনঃসংযোগ করিতেই সমর্থ হই? শরীরের অবস্থানুসারে দিন-খাশষে 

ও সময়-বিশেষে উষধাদি ব্যবহার করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে হইয়াছে। এই 

রূপ করিয়া কখন পাচ চাত গক্তি, কখন ছুই চারি গক্তি, কখন ছু চারিট 

বা! ছুই একটি শব্খমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়। সেই সান 

একত্র নংগ্রহ করিয়া, উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ এন 

হইয়াছে । সেই সমুদয় বাকা যে প্রথমে যথাস্থানে পর পর লিখিত হয়, পাঠক 

গণ এরূপ মনে করিবেন না। কোন বাঁকাটি কোন্ স্থানে বাঁ কোন্ বাকোর 

পর বিনিবেশিত হইবে, উক্ত ব্ূপে লিপি-বদ্ধ করাইবার সঙ্গয় তাহা কিছুই গর 

থাকে না। সে সমুদরায় ষে দিবস একক্র মস্কলন করা হয়, সেই দিনই বিভা! 

পূর্ধ্বাক্তরূপে। শরীরের অবস্থাস্থসারে দিন-বিশেষে ও সময় বিশেষে তথ ধা 

বিশেষ সেবন ও অন্ত অন্ নানান্বপ প্রক্রিয়! করিয়া বু কষ্টে সেটি কথিত দা 

করিয়াছি। এইরূপ বছ-কষ্-সাধ্য ন্বল্পেও আবার কতবার কত গ্রতিবধ! 

হটয়াছে। বলিব কি? যেরূপ বিপদ্দের দিবসে বিপদ ভিন্ন অন্য কোন ধা 
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নে স্থান পায় ন।, সেইরূপ দিবসে অন্তমনস্ক হইবার উদ্দেশে এই পুস্তকের 

উপক্রমণিকাংশের অন্তর্গত রামমোহন রায় সংক্রান্ত প্রবন্ধের পাঁও লিপি শ্রবণ 

কথি* এবং সেইরূপ বিপদের সময়েই ভারতবর্ষের পূর্বতন ও অধুনাতন 

অবস্থাবিষয়ক সন্দর্ভের+ পূর্ব-লিখিত বাকাগুলি যথাস্থানে একত্র বিত্ত 

কবিয়া (ই । 

এ অবস্থায় গ্রন্থপ্রণয়নের অভিলাষ করা অনুচিত ও অসঙ্গত কা্য। 

ওদিকে চির জীবন নিশ্েষ্ট মনে কাল হরণ করাও অসহা। তাহা স্থির ভাবে 

মনে করাও দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয় । এইরূপ সন্কটাপন্ন হইয়া এই গ্রস্থগ্রকাশের 

অভিল।ষ করি এবং পুর্ব-্লিখিত কিয়দংশ বিগ্বমান ছিল বলিয়াই, তাহাতে 

এবৃত্ত হইতে সমর্থ হই যে শুভকর বিষয়ে একবার কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি, 

গাধামানে দুরে থ|কুক। অপাধ্যমানেও তাহা! পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে 

অতীব কষ্টের বিযয়। এই নিমিত্ত একগ করিয়া কার্যাসাধন করিতে হই- 

মছে। যখন গুরুতর কার্যে মনঃ সংযোগ করিবার পথ একবারেই রুদ্ধ হইল) 

মনোহর পর্ব-বাঁসনা সমুদয় স্বপ্র-কল্সিত ব্যাপার হইয়া গেল, এবং অনেক 

বংসর একা [িক্তমে নানাপ্রকার চেষ্টা পাইয়াও যখন রোগের শান্তি না হইল, 

হথণ কেবল ওুঁধধ-সেবন ও পথা গ্রহণ দ্বারা রোগের সেবায় জীবনক্ষেপ করা 

অগেক্ষায় এরূপ কষ্ট শ্ীকারও তৃপ্তির ব্ষয়। আমার পূর্ব অধ্যবসায় বৃত্তির 

৭?াবশেষ স্বরূপ যত্কিঞ্চিৎ যাহ! অবশিষ্ট ছিল, তাহা যদি এইরূপে কিছু কাধ্য- 

কখহইয়। থাকে, তবে গুরুতর কল্াণকর কাধ্য-সাধনের নিতান্ত অনুপযুক্ত 

এই ব্ষিম শারীরিক ঢুরবস্থায় তাহাও আমাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া ্বীকার 

কারতে হয়| 

এই ভাগের অন্তর্গত শৈবাদি-সন্প্রদায়ব্বিরণের ব্ছুত্তর অংশ নূতন 
মংগৃলীত। এ সমুদায় সম্প্রদায়ের অনেকগুলির একরপ বুভ্ান্ত পূর্ধে তত্ব. 
বোধনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার পরে এত পরিবস্তিত ও পরি- 
বন্ধিত হইয়াছে যে, এখানি একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করিলে 
অগ্ঠায় বল| হয় না, 



৩১৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদীয়। 

বাঞ্াল| দেশের অধিক লোকই শাক্ত। এখানে তন্ত্র শান্ত্েরও অগ্রতুর 
নাই । অতএব শাক্ত-বর্ম্েরে বিবরণ সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। 

শৈব-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ব-সংগ্রহ-উদ্দেশে নৃানসংখ্যা ১৪০০ চৌদশত্ শৈৰ 

উদ্দানীনের ব্যবহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বসু শতের সহিত ব্যাপক 

কাল একত্র সহবাস করিয়। তাহাদের ধর্মানুষ্ঠন সংক্রান্ত নানা বিষয়ের কথোপ, 

কথন করিয়াছি এবং সঞ্জন সরল-স্বভীব উদ্রামীন পাইলে নিজ গৃহে আন্যন 

পূর্বক তদীয় মতামত শিক্ষা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন করিয়াছি । এ উদ্দেশে 

তাদৃশ সংখ্যক বৈধুব উদাপীনেরও আচার ব্যবহার অবলোকন ও তাহাদের 

সহিত সংসর্গ ও সদালাপ করিতেও ক্রটি করি নাই। এইরূপে, এই পুঞ্চকের 

প্রথম ভাগে প্রকাশিত বৈষ্ণন-সম্প্রদায়-বিবরণের অতিরিক্ত যাহা কিছু অনগভ 

হইতে পারিয়ান্ি, তাহা দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত পরিশিষ্টাংশে বিনিবেশিত 

হইল | * , 

মন্াপী, সত্ন[মী, বীজমার্গা, পণ্ট,দাসী, আপাপন্থী প্রভৃতির গুট মা 
ও গুহা ব্যাপার যেরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কি বলিব? এঝপ কাথা 

সাধন করিতে হইলে, সকলকেই দিশেষ যত্ব, সমধিক পরিশ্রম ও যথেট আর্থ 

বায় করিতে হয়। আমাকে তদতিরিক্ত এই জীবন্মুত শরীরেরও গ্বানথা- 

স্বীকার করিয়া আত্ম-মন্লিধানে অপরাধী হইতে হইয়াছে | এই সমস্ত অগ্ীকার 

করিয়াও, যদি জনসমাজ-বিশেষের কোন অস্তভূতি মানসিক রোগের বিষয়ক 

নৃতন জানিতে পারিয়া থাকি, তবে মেট, আমার সৌভাগোর বিষয় বণিতে 

2 অবস্থাক্ধ কি কতদূর হইল কি বলিব? আমার আর থাপ 

কথ! নাই । সকলই শোচনার বিষয় । অন্তঃকরণ বাদ্ধক্য-দশায়ও নানা প্রকার 

শুভকর বিষয়ে যৌবনোচিত প্রবল অন্কুরাগ-প্রভাবে লঞ্চরণ করিতে লাগিল, 

কিন্তু শরীর যৌবনাবধিই বার্ধক্যকাল অপেক্ষা নিস্তেজ হইয়া! চিরদিন মৃত 

হইয়। রহিল! আমার জরাজীর্ণ কম্পমান লেখনীকে নিজ হস্তে আর একটিবার 

ধারণ করিয়। মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে গারিলাম না! আমার একটি গরম 

বন্ধু একবার আক্ষেপ করিয়! বলেন, যাহার হস্ত পুস্তকালক্কারে অলপৃত *। রে 

এক দণ্ড কাল অতীত হইত না, এখন বৎসর বৎসর ও যুগ যুগাস্ত গড 
নিউ 

শশা »০্পিক আশা পপি 
সদা িশিশীীশিশ শী শি শীত 

স্ নল ৯৪ নয আাবনঠাত সনিননজিজে তঈহাজ ॥ 
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বেকে অতিবাহিত হইয় যাইতেছে ! োড়শ বা সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে 

বী'তমত শিক্ষারস্ত* করিয়া, পইত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই, দুর্জয় 

বোগগ্রাভাবে চির দিনের মত অসমর্থ ও অকন্ম্রণ্য হইয়! গড়িলাম। যে সময়ে 

মনোমত কার্ধ্য-সাঁধনের কেবল উষ্চে।গ পাইতেছিলাম, সেই দময়ে চিরজীবনের 
মত গুক লঘু সকল কর্মে অক্ষম হইলাম। তদবধি আমার বাঁসনাবূপ বৃক্ষ- 

রাটকার আর না৷ পুষ্প না ফল কিছুই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিল ন1; শাখা 
পণাদি সমস্ত শু হইয়া গেল। কোথায় ঝ| গ্রকৃত গ্রস্তাবে বিজ্ঞান-বিশেষের 

বিশধবূপ অনুশীলন পুর্ববক তদ্ধিষয়ক অভিনণ তত্বান্গসন্ধান-চেষ্টা 1, কোথায় বা 

তুমুল অথব| তদীয় ভূর ভাগ সন্দশন-বাসনায় এক এক বারে বহুবিধ বর্ধব- 

নিথর) দু গ্রথচীন মানব-কীন্তি এবং অপুর্ব নৈমগিক সামগ্রী ও দত নৈপর্থিক 
নাখরার্দি-বিশিষ্ট বিভৃত ভূথও্ড পরিভ্রমণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও 

মানিক উভয় গ্রকৃতির যুগপৎ মমোনতি-লাধন-এতে ব্রতী শ্বদেশায় সম্প্রদায়বিশেষ- 

গণঞনেখ অভিলাষ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন, ও ভারতবর্ষীয় পুরাবুন্ 

[সণ পিবিধ এন্থ গ্রণযন ও স্বদেশ-সধদ্ধীয় নানাপ্রকার হিত্তানুষ্ঠান- 

কারন! বহিল! সকলই ধাম্পীভূত হইয়া গেল! সকল বাপনাই নির্মল 
হণ!  অঙ্কুরেই আঘতি ঘটল! আমার হদরস্থ পুপ্পোগ্ঠানট একবারেই 

হ্ঘ ঠইয়া গেল! 

সাঁ ঘজ হ'হ্ তম্নপি ট্রহী জ লব ভম্। 
বষ, মি ক্সপ্ান্ ব দৃক ল দত ভন ॥ 

একটি তৃণাঙ্থুণ উঠ্খিত হইতে হইতে পদতলে পতিত হইলে যেবপ হয়ঃ 

মাধি যেইরূপ হয়াছ। এই ছুর্ৈববধতঃ না পুশ্পোদয় না ফলোদয় 

কিছু উইল না। 

শি শি শীত শন শিস শীশিিীীষ্ি শিাশ্ীসপীশীিী পিপি িশিশিশ পি পিশী শপ ও পাপা শি শাল পপি ৩ 

দে এনযে নিজ নিজ শ্রেণীর উচ্টস্থানে উপবেশন ও বতমরাপ্ে গাবিতৌধিক লাভ মাত্র থে 
“51 পদ ডিল, দেই রীতির অনুষারী শিক্ষারস্ত। ূ 

1 ইহ বা উদ্চিদ্-বিদ্য। অবলম্বন কবিবার অভিলাষ ছিল। তাহ!র সুত্রগাত করিতে 

গও ইউযাছিলান মাত্র। একবারেই অপরাপর সকল বাঁসনার সহিত সে ঝাদনাও নির্ম, ল 
আর্ট রশ 



৩২০ ভারতবর্ষীয় উপাসক অম্প্রদায়। 

ক্মহলান্ অত্তন্ হন্বন গ্রস্থন্ হি ন্ঘলন্ মঁ। 
নই লব্ত্বমী বন ঘাতক ননভৃম্॥ 

আমার হয় রূপ উদ্যানে অনেকরূপ স্থ-বাসনা ছিলল। কিন্তু আমি কখন৪ 

মনের আহলানে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করি নাই। 

ক্সজ্মঘীল্ জ নু ভিন জমা জনন, ব্বিল্ল ল নামা । 

জীমি হিলিজী ত্বভী জান লাঠীজী লন উল ॥ 

আমার এই হৃদয়-কমল গ্রশ্ম,টিত হইতে পাইল না এইটি আঙ্গেপেৰ 

বিষয়! আমি কিছু দিনের মধো ধুলিণাব হইতে চলিয়াছি। 

স্মরন দত্তব্ন্টি সামাল ঢালা, কি ভম্। 
দহ্যাহ জৰ জিষ্বনি নিিবন্জ জী ভুল ॥ 

আমি প্রথমেই বিনষ্ট হইলাম। কাহার নিকট আবেদন করিব? ভাগ, 

দোষেই দগ্ধ হইতেছি ' 

ভারতন্যীয় উপাসক-সশ্প্রদ্ায়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত ন। হইতে হইতেই 

ইহার একটি হর্ষ-ব্ষাদেব ব্যাপার উপস্থিত হইয়া গিয়াছে । ১৮০০ আঠার 

শকে ব্রাঙ্গেরা রামমোহন রায়ের ম্মরণ-উদ্দেশে একটি সভ| কবিবার বিষয় বিশ্তা" 

পন করিয়া দেন। তাহার এক বৎসর পুর্বে এই পুস্তকের মধ্যে গ্রসঙ্গ ক্রমে 

তাহার সংক্রান্ত কয়েক পৃ], লিখিত ও মুদ্রিত হয়। তাহাতে তাহার গু. 

কীর্তন সহকারে তাহার প্রতি ভক্তি অন্ধ! ও কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ-উদ্দেশে তীর 

গ্রতিমুক্ত' প্রতিষ্ঠা ও সবিশেষ জীবনবৃত্থাস্ত-রচনার্থ অনুরোধ করা হয় *| মু 

হইবার সময়ে, আমার পরমাত্মীয় গ্রীযুত বাবু লাসচন্ত্র ঘোষাল ও গিরিশচ্ 
ঘোষাল মহাশয়ের! তাহা পাঠ করেন। + করিবার সময়ে তাহাদের অন্তঃকর 
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* ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ট|। 

+ গিরিশ বাবু এই পুন্তকের প্র্ষ-শোধনের সময় তাহ। দুটি করেন। বামমোহন রা. 

প্রতি কৈলাস বাবুর সাতিশয় ভক্তি-শরদ্ধা আছে জানিযা, আমি তাহাকে সেই পরব গ! 

করিতে দিই। 



উপক্রমণিকা। ৬২১ 

এরপ আর্্ হয় যে, তাহার অশ্রুঞজল সম্বরণ করিতে সমর্থ হন নাই। উক্ত 

গময়ে এই প্রবন্ধটি সর্ব সাধারণের গোচর হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবার 

সপ্তাবন| বিঝেচন| করিয়া, তাহার! এ শকের ১৬ই পৌষের সোমগ্রকাশে তাহ 

গরকাশার্থ প্রেরণ করেন। সেই প্রবন্ধটি প্রকাণিত হইল; পাঠ করিয়। জন- 

গমাজে তাহার গুণ-গ্রাম ও পুণ্য-কীর্তির বিষয় সাতিশয় উংন্্কা সহকারে 

মআন্েলিত হইতে লাগিল, উল্লিখিত বিষয়ে সমধিক উৎসাহ -বৃদ্ধি ও উক্ত সভায় 

অসাধারণ লোক-সমাগম হইল, রামমোহন রায়ের গুণ-কীর্তন-উপলক্ষে এ গ্রব- 

দুট অতিশয় আগ্রহ ও যথোচিত অন্ুবাগ প্রকাশ পুর্ববক পঠিত হইল, শ্রবণ 

কবিয়। শ্রোতৃগণের জকি শ্রদ্ধা উচ্ছসিত ও অশ্রুজল অনিণা্ধ্য হইয়! পড়িল * 

এবং উক্ত প্রবন্ধে লিখিত অভি প্রায়ানুমারে সতাস্থ ভদ্রলোক সকলে রামমোহন 

ধায়ের প্রতিমুক্তি-সংস্থাপন ও বিশেষ জীবন বৃত্বান্ত-গ্রকাঁশার্থ উৎসাহিত ও কৃত- 

মন্থর হইলেন। হর্ষের বিষয় এই যে, কোন সদাঁশয় বাক্তি অনতি-বিলম্বে বাঙ্গাল! 

ড|ষায় উক্ত মহাত্মার চরিত বিষয়ক একখানি গ্রন্থ বচনা করিয়া গ্রকশ করিয়ছেন 

51 অপর কোন তাদৃশ হিতৈষী বাক্তি মবিনেষ অনুদদ্ধান পুর্বাক এ মঞচামুভব 

ভারত-বন্ধুব সবিস্তর জীবন-বৃত্বান্ত সংগ্রহ করিয়! প্রচার করিতে মমধিক যন্্বান 

রহিয়াছেন। বিষাদের বিষয় এই যে, প্রতিমূর্তি-গ্রতিষ্ঠার কোন সম্ত।বনাই দেখিতেছি 

ন। ধহদিন ব্যাপিয়। সে বিষয়ের অন্ুণীলন ও কল্পন! হয়। আমর পরমাত্ীয় কোন 

কোন ব্যক্তি আমাকে লিখিয়। পাঠান, “এ বিষয়ের নিমিত্ত সর্ধলাধারণের 'একটি 

সশ হইয়া রামমোহন রায়ের পাষাণময় প্রতিমূর্তি নির্মাণের প্রস্তাব হইবে ।”1 

অনেকানেক উৎসাহী ব্যক্তি উৎসাহ সহকারে আমারে বলিয়। যান, রামমোহন 

রারেণ প্রতিমূর্তি।আপনার অভি প্রায়াঙ্গসারে বেন্টিঙ্ক-মহোদয়ের দক্ষিণ হস্তের 
কেই প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের সঞ্চল্প। কিছু দিন পরে ব্রহ্ষণমাজ হইতে 

সংখা পাই, অবিলম্বেই এ বিষয়ের অনুষ্ঠান ও উদ্যোগ হইবে। একবার এই 

বিষয় পম্গাদনার্থ একটি সভ। হয়, তাহার কার্ধ্য-প্রণালীর নিয়ম নির্ধারিত হয়, 

(জর ভিন্ন কর্মচারী নিযুক্ত হয়! এক এক জন তংসংক্রান্ত এক এক বিষয়ের 
উর গ্রহণ করেন এবং সভার বৃত্তান্ত সর্বসাধারণের গোচর-করণার্থ সংবাদ- 

৯ ০০ পপি লি পপ পাপ পিল ২৯ তি 

* সমালোচক । ১২৮৫ সাল ১২ই মাধ। 
 শরযুক্ত রাজনারানণ বন বাবুর পত্রাদি। 



৩২২ ভারতবষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

পত্রে গ্রকটিত হইয়! স্বদেশানু রাণী কৃতজ্ঞ লোকের অস্তঃকরণে আশা-প্রবাহের 

সঞ্চরণ হইতে থাকে । কিন্তু আর যত্ুও নাই, চেষ্টাও নাই, বুঝি ইচ্ছাও নই 

সকলই স্বগ্ন-কল্িত ব্যাপার হইল !--সকলই খপুষ্প হইয়া গেল! 

এটি যি একটি খ্যাত্যাপন্ন ইংরেঞ্জের এতিমৃপ্তি নির্মাণের সঙ্কন্প হইত, ভা 

হইলে কত নানাপদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পন্তির উপশ্বত্ব, কত বড।-শ্ 

রাঁজোপ।ধিকের রাজন্ব-ভাগ, কত কর্মুচারিত্ব-পদের বেতন-মুদ্রী, কত টি 

ব্যবসায়ের লাঁভাংশ ও কত কত অন্তমত স্বাধীন বৃত্তির আয়-টঙ্ক মুহ্র্তমা্ে 

দান-পৃস্তকে অঙ্কিত ও অবিলম্বে একত্র রাশীকৃত হইয়া কার্য সাধন করিয়া দি্। 

অথব। রামমোহন রায়েরই ল্মরণচিহ্-সংস্থাপনার্থ যদি ঈ্প্রকটি সন্ত্রান্ত ইংবেজ 

উদ্যোগী হইতেন, তাহ! হইলেও কোন্ কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তীয় 

অনুরাগ ও প্রসাদ-লাভ-প্রার্থনাতেই অক্লেশে সমুদায় সুসিদ্ধ করিয়া $গিত। 

আমাদিগকে ধিক !-_শত ধিক! সহশ্রবার ধিক! এমন দুর্দিশাপনন হইযাণ 

হিন্দু জাতির চিরস্থায়ী হইবার ইচ্ছা আছে ! যখন আমার দ্বারে দারে তি 

করিবার সামর্থ্য নাই, তখন এরূপ ধিক্কার-উচ্চারণ ও আর্তনাদ-এ্রক1ণ কর 

শোভ| পায়না । কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্নৎপাত ও জলস্ত দাবাননের নুরী 

শিখা-সমুদগম কে নিবারণ করিতে পারে? প্রচুর বারি-বর্ষণ না হইলে, দাবান 

আপন আধারকে ভন্মীভৃত না করিয়। নিরন্ত হয় না। ভিক্ষা! দুরে থাকুক, 

চেষ্টা দুরে থাকুক, বাকাম্ষুরণেরও শক্তি নাই! পূর্বোক্ত প্তি গুন আমা? 

চিতা-ভন্মের অন্তর্গত অগ্রি-্ষগিঙ্গ বই আর কিছুই নয়। তাহাতে কুত্রাগ 

কিছু উৎসাহানল উদ্দীপন করিলে, মৌভাগ্যের বিষয় হইত। উৎসাহ প্রদীগ 

হইল; ইতন্ততঃ তাহার উদ্তাপও অনুভূত হইল) কিন্তু তাল পরের অগ্নি 

প্রদীপ্ত হইয়াই নির্বাণ হইয়া গেল! সকলই আক্ষেপের বিষয় ! মনন্তাগ 

মনস্তাপ!-মনস্তাপ। অনেকে শুগাল-গ্রতিম৷ নির্ঘ্মাণ করিয়া পুজা কৰিঝে। 

তথাচ দিংহ-প্রতিমুর্তি-দর্শনে অনুরাগী ও উদ্যোগী হইবেন না। এ 

মানব-প্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিপর্যায়ই ঘটয়াছে !__ও ইয়ুরোপ ! ও আমে 

রিক! একবার এদিকে নেত্রপাত কর! যদি রামমোহন রায়ের দেশী 

বর্গের কতদূর অধঃপাত ঘটতে পারে দেখিতে চাঁও। তবে আমাদের প্রতি এব 

বার দৃষ্টিপাত কর! উত্তম পদার্থ কিরূপে অধম হয়, উচ্চাশয় কিরূপে নীচাশা 



উপক্রমণিক! | ৪ 

হয় ও মনুয্য-দেহ কিরূপে অমান্যের আধার হয়, তাহা একবার আমাদের গ্রতি 

নেত্রপাত করিয়। দৃষ্টি কর! পরত কিরূপে গহ্বর হয়, হীরক কিরূপে অঙ্গার হয় 
ও পন্ত কাষ্ঠ কিরূপে ভন্ম-রাশিতে পরিণত হয়, তাহা একবার এই বর্তমান 
গরুদজ্ঞ নরাঁধম জাতির প্রতি নেত্রপাত করিয়া দৃষ্টি কর 1! 

বািগ্ামের শোভনোগ্ঠান | 

] শ্ীক্ষয় কুমার দত্ত। 
১৮*৪ শকাব। ৮ই চৈত্র। 





ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় | 
শপ প্লে 1০৮ 

শৈব-সম্প্রদায়। 
এক্ট পুস্তকের প্রথমভাগে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে 

বণিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে এ সম্প্রদায় অতাব প্রবল; কিন্তু 

শৈব-সম্প্রদায়ও সামান্য প্রবল ও তদপেক্ষায় অল্প প্রাচীনও নয়। 

শৈব-ধন্ম-প্রচারের যেরপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহাতে বোধ 
ভয়, শিবের উপাসনা বিষুর উপামনার অপেক্ষায় কোন মতেই অপ্রা- 
চীন হইবার বিষয় নয়। পৌরাণিক ধর্মের সূত্রপাতেই শিব উপা- 
দনার আরম্ত হয়। বেদ ও বৈদিক-ধর্ধরমাত্র-প্রতিপাদ্দক শান্তর ব্যতি- 
রেকে বামায়ণ মহাভারতার্দি অপরাপর সমুদায় শাস্ত্রেই শিব-প্রসঙ্গ 

এবং শিব ও শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণন আছে। শূন্রুকের কৃত মৃচ্ছকটিক 
এবং কবি কালিদাসের কৃত অভিজ্ঞানশতুস্তল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রায় 
প্রচলিত অগ্য মগ্য সমুদায় সাহিত্যের অপেক্ষ। প্রাচীন। এ সকল 
গ্রন্থের মধ্যে তাহাদের সময়ে শৈব-ধর্ম্ম-প্রচার খাকিবার বহৃতর 
নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি, প্রথমেই শিব-সংক্রান্ত 
বিষয়ের প্রসঙ্গ সহকারে এ সকল নাটকের আরন্ত হয়, এবং এ 
সমুদায়ের কোন কোন গ্রন্থে শিবের অস্টমুক্তি ও তাহার বিশেষ 
বিশেষ সংজ্ঞা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনা আছে *। 

*. ছান নী লীব্রজবতন্য বত: সালাম কীল:। 
বাহীমজলনা যন বিহীন হাজনী ॥ 

আহত লিপ পাশ ) 



২ ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

কালিদাস-প্রণীত কুমারসম্ভব কেবল শিব-ছুর্গারই লীলা-কথন ও 

গুণ-কীর্তন মাত্র । 

প্রামাণিক উতিহাস ও অন্য অন্য সম্ভবপর কথা-প্রমাণেও শিব. 

পূজার প্রাচীনত্ব স্থন্দররূপ প্রাতিপন্ন হইতেছে। মুসলমানের! যে 

সময়ে ভারতবর্ষ অধিক্কার করেন, সে সময়ের হিন্দুধর্ম অনেকাংশে 

প্রায় এক্ষণকাঁর মতই ছিল। ১০২৪ দশ শত চবিবশ খৃষ্টাবে হল, 

তান মামুদ মোমনাথ নামক শিব ও তদ্দীয় মন্দিরের যেরূপ বিষ 
ভুরবস্থ। উপস্থিত করেন, তাহা স্তশিক্ষিত লোকের মধ্যে কাহারও 

ভি পি টিউটর 

গৌীর বিদ্যুল্লেখ! সদৃশ ভূজ-লতায় শোভিত যে, মহাদেবের এমবর্ণ জনা 

চুলা কঠদেশ, তাহ! তোমার্দিগকে রক্ষা করুক। 

হতাম নাহ জিডি ব্বাল্ীতা 

ন্ীক্ঞ নাব্য মিলীবিম্য। 

গ্সঙ্ীত্য নিঙ্গীত্ বনাভিন্িব্ত' 

অব্ম' জিন সৃত্বন্বলীগল' না (৫) ॥ 

লক্জজতিজ' দঘলাত্; | 

এই যে বাঁলা। তোমাকে কেশাকর্ষণপূর্বক ধৃত কর! হইল। এধন 

রোপন কর, চীৎকার কর, এবং উচ্চৈস্বরে শু, শিব, শঙ্কর, বা ঈশ্বর 

আহ্বান কর। 
১০০০১০০০৪০৪ 

(১) এই প্রারুত শ্লোকের সংস্কৃত অন্থবাদ যথা-- 

হালি নালা জ্সিহনি বক্ীলা 

ঈপ্াদ নানু মিতীহৃন্ঘ। 

শ্সান্দীষ নিঙ্দীল জদাণ্ি বত 

ল্য মিন সকব্লীন্বব না 



শৈব-সন্প্র্ায়। ৩ 

মবিদিত নাই। উহারও কত শতাব্দী পুর্বে যে শিবের উপাঁসন! 
বনুলরূপ প্রচলিত ছিল, সেই সেই সময়ের শিল্প-লিপি ক্ ও প্রচলিত 
মুদ্রায় শিবনাম ও শিবরূপের সন্নিবেশে তাহা অনংশয়িতরূপে সপ্রমাণ 
করিয়া! রাখিয়াছে 1'। খৃষ্টাব্ধের অষ্টম শতাব্দীর শেষে অথবা নবম 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মত-প্রচারে প্রবৃত্ত 
থাকেন। তাহার শিষ্য আনন্দগিরি স্বকৃত শঙ্করদ্দিথিজয়ে সে সম- 

(যর প্রচলিত শিবাদি প্রায় সমুদ্বায় পৌরাণিক দেবতার উপাসনার 
বিষয় স্থৃম্পষ্ট বর্ণন করেন। 

মেওয়ারের পশ্চিম ভাগে শিরোহি প্রদেশের অর্বব,দ-পর্্বত শিব. 

মন্দিরে খচিত রহিয়াছে । তাহাতে কতকগুলি শিল্প-লিপি খোদিত 
মাছে। তন্মধ্যে সম্ঘৎ ৭২৭ সাত শত সাতাইশ অবধি ১৮৭৭ আঠার 

- পাপী পাশাপাশি শপ কি পিশাসপীল শিপ শপে 

ধা ঝুি: জনুাত্যা নস্থনি নিথিস্তন' যা কলিঘা স্ব স্থীলী 
যন্ত জা নিঙবন্ন: স্মুনিনিনযত্তব্যা ঘা ব্যিনা ন্যাথে িচ্কমূ। 
যালাস্ত; বল্সনীজদজ্জনিহিনি অয়া সাল; দাফ্নন্ন: 
দঅন্থালি: দন্কান্বলিহলন নহ্ালিবভালিহীঘ্: ॥ 

'্মলি্সানসন্তুন্মবল্। 
দল, অগ্ি, বজমান, হুর, চনত, আকাশ, পৃথিবী, এখং বাধু এই 

হাক অষমূর্তিবিশিষ্ট মহাদেব প্রসর হইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন। 
* অর্থাৎ খেদিত লিপি। 

11. মু. 15012581727 /১101009) 48519010 1096810119১) 
১1001১01101 51210 ১০০1০(১৮ 01 13610%1) 10981191১01 

২১] /১518010 ১০০০৮ 91 01621 13716511 21) [101210 ইত্যাদি গ্রাং 
দাধণে এই বিষয়ের বহতর প্রমাণ প্াঞ্জ ভওয় হান । 



৪ ভারতবীয় উপাসক-সম্প্রদায় । 

শত সাতাত্তর পর্মান্ত অর্থাৎ ৬৭১ খাদ অবধি ১৮২১ খুষ্টীব পর্য্য 

১১৫০ এগার শত পঞ্চাশ বশুসরের অনেক লিপিতে শৈবধর্ম্মাবলম্ী 

অনেকানেক নৃপভি প্রভৃতির বিবরণ আছে &। 

* যেষে বৎসরে ষে যেরাজান্দির সময়ে এ শিল্পালপি সমুদয় গ্রস্ত 

হয়, তাহার বিবরণ। 

সম্বৎ খুষটাব্দ যে ষেরাজাধির সময়ে লেখ হয়। 

৭২৭ ৬৭১ 

১২৬৫ ১২০৪) ভীম 

১৩৪২ ১২৮ তেজসিংহ 

১৩৪২ ১২৮৬ সমর সিংহ 

১৩৭৭ ১৩২১ লুঙ্ধগর 

১৩৮৭ ১৩৩১ তেঞ্জসিংহ 

১৩৯৮ ১৩৩৮ কহর দেখ 

১৪৩৪ ১৪০৮ ববেল 

১৪৬৮ ১৪১২ 

১৫২৩ ১৪৬৭ 

১৫২৪ ১৪৬৮ 

১৬৩৩ ১৫৭৭ মানসিংহ 

১৬৪৯ ১৫৯৩ স্করতন 

১৭৯২ ১৭৩৬ 

১৮১৯ ১৭৫৩ ফতেহ দিংহ 

১৮৩৩ ১৮৪৪ 

১৮৭৩ ১৮১৭ 

১৮৭৫ ১৮১৯ সেওসিংহ 



শৈব-সম্প্রদায়। ৫ 

চীন-দেশীয় তীর্ঘ যাত্রীরাও এবিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়! গিয়াছেন। 

গুষ্টাব্বের ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে *্* হিউএনথ, সঙ্গ নামে একজন 

ন্ুপঞ্চিত চীন, ভীর্ঘভ্রমণ উদ্দেশে তারতবষে আগমন করেন। তাহার 

সবশেষ বৃত্তান্ত চীন ভাষায় লিখিত আছে, এবং কিছুদিন হইল, 

ইযুরোপে নীত হইয়া স্তানিস্ল। জুঁলিএ নামক ফরাসী পণ্ডিত কর্তৃক 

ফরামী ভাষায় অনুবাদিত হয়। এ চীনদেশীয় যাত্রী কাশী, কান্কুব্জ) 

করাচী, মালোয়ার, গান্ধার অথাৎ কান্দাহার প্রভৃতি বিবিধ স্থানে 

শিব ও শিবমন্দির দর্শন করেন এবং তাহাব মধ্যে কয়েক স্থানে 

পাণশুপত নামক বিভূতি-সংযুক্ত শৈব-স্প্রদায়ী লোক দেখিতে পান। 
তান কাশীধামে গিয়া স্থন্দর সুন্দর কুড়িটি মন্দির ও একটি সর্ববা- 
বয়ব-ম্পন্ন শিব-মূর্তি দর্শন করেন। এ মুগ্ডিটি পিত্তলময় ও ন্যুনাধিক 

ছয়টি হাত দীর্ঘ। চীন পণ্ডিত লেখেন, এ শিব-মুর্তি দেখিতে 

অতীব গান্তীধ্য-শালী এবং দেখিলে, অদ্যাপি জীবিত বোধ হইয়। 

যুগপণ্ড ভয় ও ভক্তি উপস্থিত হয়। তিনি তথায় ভস্মাবৃত-কলেবর 
পাশুপত, বিবস্ত্র জটাধারা নিগ্রন্থ ও অন্য অন্য শৈব-সন্প্রদায় দৃষ্টি 
করেন। তিনি স্থান-বিশেষে শিব-শক্তির উপাসনাও প্রচলিত 

দেখিয়া যান। অযোধ্যা হইতে গন! দিয়া পূর্ববমুখে আসিতে আসিতে 

দুর্গাভক্ত-দ্থ্যগণ কর্তৃক আক্রাপ্ত হন। তাহার! প্রতিবগদর একটি 

করিয়। নরবলি দিত এবং সেবার এ চীন-দ্রেশীয় বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীকে 

বলি দিবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু সহসা একটি ঝড় উপন্থিত হও. 

যাতে, তাহার! ভীত হইয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে। , 

উল্লিখিত চীন-দেশীয় তীর্থ-যাত্রীর ভারতবর্ষ-ভ্রমণের কিঞ্চিদধিক 

ঞ সিটি টি তি পি শশীশীশীি ভিশিটিলি নল ত ৯ লন পিসি -:--2 ৮ উস 

* তিনি তীর্থ জুমণ কাঁরয়া ৬১৫ ছয়শত পর়তাল্িশ বীষ্টাবে হদেশে 

ফিরিয়া যাঁন। 



৬ ভারতবফীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

অদ্দ শতাব্দী পূর্বে জ্যোতির্ব্ব্দ বরাহমিহির প্রাদুভূত হন &। 
তিনি একখানি গ্রন্থে সে সময়ের হিন্দু ধর্মের অবস্থা বর্ন করিয়া 

যান এবং এক জন আরবীয় গ্রন্থকার সেই বিষয়টি অনুবাদ করিয়া 

রাখেন! তাহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কিছু উল্লেখ নাই, 

তত্ভিন্ন শিবাদি ও অন্য অন্থা পৌরাণিক দেবতার আরাধন। সে সময়ে 

প্রায় এক্ষণকার মতই প্রচলিত ছিল বলিয়! বর্ণিত আছে "| 

মুচ্ছকটিক নাটকে যেরূপ প্রাচীন আচার ব্যবহার ও বৌদ্ধধদ্মের 

যেরূপ প্রাদভাব বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাতে ও খানি সাহিত্য-শান্ধের 

মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন পুস্তক ন! হইয়া যায় না| উহার রচনা- 

কাল নিশ্চিত নিরূপণ কর! স্বকঠিন, তবে উহা খুষ্টাব্দের প্রথম দুই 
তিন শতাব্দীর অপেক্ষায় যে ইদানীন্তন নয়, একথা অক্রেশেই বলিতে 

পার! যায় &। এ গ্রন্থে শানক নামে একরূপ স্বর্ণ-মুদ্রার উল্লেখ 

স্পশাশ্লি পশাপ শাা পাস্পী পিশপিপপপ শশশীশাপাাি ওপপপপাপস্পপপলা পাশা পিস শপীপিত ৯৯ তি তত শশা শা ৮ স্পা পপ পাপা পপ পজপপা প 

এ * গাঁরতবর্ষীয়্ উপানসক-সপ্প্রদায়ের প্রথম ভাগের উপকুমণিকার ৫২ 

পৃষ্ঠা দেখ। 

1 1011701 ,১১০01180) 1010৩ ৬111, 1৬6 ১০০, 000699৫ 

1846, 1). 305. 

 মুচ্ছকটিক নাটক বুদ্রক রাজার প্রণীত বণিয। লিখিত আছে, কিন্ত 
শা 

উহা তাহার নিজের কৃত কি তাঁহার অন্ুমত্যন্সারে কোন পণ্ডিত কর্তৃক 

বিরচিত তাহা বলা যায় না (১)। যাহা হউক, উহার সময়-নিরপগ-বিষয়ে 

উভয়েই তুল্য। 

সবন্দপুরাণের কুমারিকাথণ্ডে লিখিত আছে, শুদ্রক রাজা কলিগতা' 

2 ৮ সপ ৬ ০ পপিপা্পাপীপিপপপীপিসী তিশা 

(১) রাজ ব৷ ধনাঢা লোকের মহ্থাকত| কমে পণ্ডিত বিশেষ কর্তৃক লিখিত পুপ্তকের এ 

রাজাদির প্রণীত বশ্রিয়! প্রকাশিত হওয়। অত্যন্ত অসশ্তব ও নিতাস্ত (বিরল নয়। সর তও 

ুত কালীপ্রসন্ন সিংহের বায়ে ও জে গাওতগণ কতক অনুবাদিত মহাভারত এ সিংহবাধুঃ 

জনুবাদিত বলিয়। প্রচারিত হইয়াছে। 



শৈব-সম্প্রদায়। ৭ 

আছে; উহার টীকাকার এ মুন্্রাকে শিবরপাক্কিত মুদ্রা বলিয়া 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

নালন্ধনুতিক্জামন্মজিল্গা | 

দম্লাত: 

নীক্জা--জিনান্বতক্কোলাম্মীদিজ্ামহ্য নাতনী । 
শিববপাঙ্ষিত মুদ্রাপহারী কামের তাড়নী। 

কান্যকুজের গুপ্ত উপাধিধারী নৃপতি-বংশীয়েরা খষ্টান্ডের দ্বিতীয় 
শতাব্দীতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাহারা শিব ভক্ত 

চিলেন। তাহাদের কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রাসমূহে শিবের বৃষ, ত্রিশুল, 

শিবশক্তি সিংহবাহিনী প্রভৃতির প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে এবং খুষ্টা- 

বের চতুর্থ শতাব্বী ও তাহার উত্তর কালে সৌরাষীয় রাজাদের 
মুন্ভজাতেও বুষাদি শিব-সংক্রান্ত বন্তর শাকাঁর বিদ্যমান রহিয়াছে *। 

বোর ৩২৯০ তিন হাজার দুই এত নব্বই অবে রাজা শাসন করেন। তাহ। 
হইলে তাহার সময়ের ঘুচ্ছকটিক ১৯০ এক শত নব্বই গ্রীষটার্দে রচিত বলিয়। 
উল্লেখ করিতে হয়। দক্ষিণাপথে এরূপ আধ্যান বিদ্যমান আছে ষে,তিনি 
১্্গুপ্ধের পর ও বিক্রমাদিত্যের পুর্বে রাজত্ব লাভ করেন। কিন্তু খুষ্টাবের 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে কেনরকী নামে একটি অসভা রাজা সিন্ধু নদের পশ্চিম 
প্রদেশের রাজা হন) তাহার প্রচলিত মুদ্রার উপর 'নান।” এই শব্দটি অঙ্কিত 
মাছে। যদি প্র পুস্তকে উল্লিখিত নানক এ নানাশব হইতে নিষ্পন হইক। 
গাকে, তাহা হইলে উহ্থাকে খৃষ্টাবের দ্বিতীয় শতাববীর পূর্বতন গ্রন্থ ঝুঁলয়া 
বিবেচন! করিতে পারা যায় না।--1. 17. ৬৮11501)1510167110 01 11০ 

11003) ৮01], ৭06 )101010172121107) 17004806107, 0), 5 & 07 
270 4511812 41101008919, 364. 

1010108 4১00199, 05 11. 1. 11501, 1847) [01), 419, 422, 
4125. 41221 415 & ক্র তি ».- 



ভাঁরতবর্ষীয় উপাপক-সম্প্রদধায়। 

খুষ্টাবের দ্বিতীয় শতাফীতে এরিয়ান নামক এক জন গ্রীং 

গ্রন্থকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেকানেক বিষয়ের বিবরণ করেন 

তিনি কন্যাকুমারীর নাম কুমার লিখিয়া কহিয়াঁছেন, এব 

দেবীর নামে এই স্থানের নাম-করণ হইয়াছে। এ গ্রন্থকারে 

সময়ে সে স্থানে এ দেবীর এক খানি প্রতিমুত্তি ছিল। দুর্গা 
একটি নাম কুমারী; তাহার মৃন্তিবিশেষ অদ্যাপি তথায় বিদ্যা; 

আছে *%। 

এক্ষণে যে বিক্রমাদিত্যের সম্বতৈর বিংশ শতাব্দী চলিতেছে, 

অর্থাৎ ঘিনি খুষ্টান্দের ন্যুনাধিক ৫৬ বগুসর পূর্বে নিজ সম্বৎ প্রচ 
লিত করেন, তাহার সংক্রান্ত সমুদয় মাখ্যান মধ্যেই শিব ও শিক 
শক্তির ভূরি ভূরি প্রসঙ্গ সনিবেশিত আছে ৭ । 

পা পরা এজ" পা ১ পপ পপ কপ ৯০ পাপী 

* কিন্তু দেবী শিব-শক্তি কি বিষ্-শক্তি, এরিয়ানের পৃল্তান 

তাহার কিছু নির্দেশ নাই। তণে উহার বভকাল পূর্বাবধি যে এ অঞ্চদ 

শিবের উপাসন। প্রচলিত ছিল তাহার অন্যান্য অনেক প্রমাণ প্রা হওয় 

যায়। 

1 উদ্জর্লিনীতে বিক্রমাদ্দিতা নামে অনেকগুলি রাঁজ] হইয়া যার। এক 
বিক্রমাদ্দিত্যের গুণাণ্ডণ ও কাঁধ্যাকার্ধ্য অপর বিব্রমাদিত্যে আরোগণ বরা 

ভার তববাঁয়দের পক্ষে কোনবপেই অসম্ভব নয়। অতএব উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত 

ধী নামধারী নৃপতি সংক্রান্ত কথাগুলির পরিবর্থে নি়-লিখিত কয়েক গউর্জি 

বিল্নিবেশিত করিতে হইবে। 

পতঞ্জলি গাঁণিনি-ভাষোব মাধ শিন ও কাহিক-গতিমূর্ডির প্রসঙ্গ কি 

রােন। 

স্গীনিন্সাগ্র ন্রাদবম | 

পাণিনিক | ৫1 ৩। ৯৯ | 



শৈব-সমপ্রদায়। ৯ 

শক, জাট, হৃণ এরভূতি অসভ্য জাতীয়ের! খুষ্টান্ের কিছু কাল 
পুর্ব হইতে ৫ পঞ্চম অথব! ৬ ষষ্ঠ শতান্দী পর্য্যন্ত, সিন্ধু নদের পশ্চিম 
ভাগ অধিকার করিয়। থাকে । তাহাদের মধো প্রথমকার কতকগুলি 

নপতি অগ্নিউপাসনার সহিত হিন্দ্রদ্দেবতাদের উপাসনা প্রবন্তিত 

করেন। তীহাদের মুদ্রা-সমূহে শিবের বৃষ ও ত্রিশূল এবং অর্ধনারী- 
শর প্রভৃতির আকার অঙ্কিত আছে। *% 

খৃষ্টা আরস্তের পূর্বব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক সআটু আলেক- 

জণ্ডার দিগ্িজয়ে যাঁত্র। করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও মিগাস্থি- 

নীস ণ' নামে একজন গ্রীক, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় দুত-ম্বরূপে 
উপস্থিত হন। এ সময়ে তাহাদের সমভিব্যাহারী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা 

হিন্দুদের আচার ব্যবহার ধর্ম্মা্দি যেরূপ দর্শন করেন, গ্রীসদেশীয় 
শিপ শোশীকীি 2 শিশিট ততিতিশশি পিপাসা 

নব্য তুত্তান্যন নল হ' লবিভমনি। গিনি: কল্া নিযান্ব »নি। 

বি জ্ান্যস্। লীমস্টিতয্যাগ্রিলিতস্বা: সজক্মিনা:। মনীল্। লা 

লব্মান্। মাধব না: ঘসলি দুজাগ্রা: নানু নবিত্নি। 

পতঞ্জলি। 

পত্রঞুলি খৃ, পু, দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাভাষ্য প্রস্তত করেন (১) | অতএব 

এ সময়ে শিব ও কার্তিকের উপাসন। প্রচলিত ছিল ইহাতে সন্দেহ রহিল ন|। 

*₹. 41800 4১700020517. 10. 11507) 1841) 00, 350, 

351 352, 353, 354, 355, 356, 359, 861, 363, 365, 366) 371, 
373,» 377, 378, 379, 380, 439 ৪7 440. 

টঁ আলেকজগ্ডার খুষ্টা্বের ৩২৭ তিন শত মাতাঁশ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ 

আক্রমণ করেন। মিগাস্থিনীন সিলিউকস নাইকেটার নামক গ্রীক নর- 

পতির দূত। এ রাজ। থৃষ্টাব্ের ৩১২ তিন শত বার বৎসর পূর্বে রাজ-পদে 

অধিরট হই! ধৃষ্টাবের ছুই শত আঁশী বৎসর পূর্বে প্রাণ ত্যাগ করেন। 
সস ০৯০০৯৭০৫০৭৭ 

(১) উপক্রমণিক, ১১--১৪ পঠা দেখ। 



১০ তাঁরতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। 

বনৃতর গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে তাহার সবিস্তর বৃত্বীস্ত বিনিবেশিত 

আছে । তাহারা লিখেন; হিন্দুরা বেকস্ ও হর্কিউলিস্ নামক ঢুই 

দেবতার বন্ুপ্রকার উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ুইটি 

দেবতা গ্রীকদের, উপাস্য, হিন্দুদের নয় । বোধ হয়, তাহারা হিন্দ 

দিগের যে দুইটি দেবতাকে আপনাদের বেকস্ ও হর্কিউলিস 

দেবতার সদৃশ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকেই এ ছুই নাম 
দিয়া গিয়াছেন *। ভারতবধীয় মহাদেবের হ্যায় গ্রীসদেশীয় বেকস্ 
দেবেরও লিঙ্গ-পুজা বিস্তুতরূপে প্রচলিত চিল। অতএব 

গ্রীকেরা মহাদেবকেই বেকস দেব বলিয়! উল্লেখ করিয়া 

গিয়াছেম এ কথা সর্ববতোভাবে অনুমান'সিদ্ধ বা নিতাস্ত সম্তাবিত 

বলিতে পারা যায়। 

তারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে পাণ্ড ও চোঁল নামে ঢুইটি 

সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য ছিল। স্ট্েবো নামক গ্রীক গ্রন্থকার লিখিয়া 

গিয়াছেন, পাগু-রাক্জ্যের এক জন নূপতি অগসটস নামক 

ভূবন-বিখ্যাত রোমক সম্রাটের সমীপে দূত প্রেরণ করেন। 

এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে গে, এ পাণ্ডা রাজা থ্রী, পু, ষষ্ট 
অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে পাণ্য নামক এক জন অযোধ্যা 

নিবাসী কৃষি জীবী কর্তৃক সংস্থাপিত হয় এবং থ্রী, পু, ৩৫ 

তিন শত গথগশ বতসরের পরে ও ২১৪ দুইশত চৌদ্দ খুষটানডের 

পূর্বেব চোল রাজ্যেব সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। এ উভয় রাজোর 

প্রধমুকার ভূপতিরা শিব-স্থাপক ও অত্যন্ত শিব-তক্ত বলি! 

কীর্তিত হইয়াছেন ণ'। 

₹[121)5806101)5 01 0000 1২952] 45519099০00 ৬০1 [1]. 1১0 
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শৈব-সম্প্রদায়। ১১ 

আলেক্জগ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণের দুইশত বগুসর পুর্বে 
শাক্য মুনি বৌদ্ধ-ধর্্ম প্রকাশ করেন। বৌদ্ধদিগের সূত্র নামক 
প্রাচীন শানে ও অন্য অন্য বিবিধ গ্রন্থে বুদ্ধদেবের চরিত 

বণার মধ্যে শিব, ত্রহ্মা, নারায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক দেবগণের 
নানাবিধ সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ আছে । বুদ্ধ দেবের সময়ে হিন্দু সমাজে 
এঁ সমস্ত দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, উক্ত গ্রন্থকারের! ইহ! 

বিশ্বাস করিতেন ও ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াও গিয়াছেন। শাকাসিংহের 
বত্যুর পরে বৌদ্ধধন্্নাবলম্বী প্রধান প্রধান ব্যক্তির পর পর তিনটি 
মভা হয় এবং তাহাতে তিন প্রকার শান্ত নিরূপিত হয়; 
মৃত বিনয় ও অভিধন্ম। তাহার প্রাণ-ত্যাগের অতালপ দিল 

গরেই প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া সূত্র নামক বৌদ্ধ শাস্ত্র 
মঙ্কলিত হয়। অতএব বৌদ্ধদিগের এ শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা 
প্রচীন। এমন কি তীহারা বিশ্বাম করেন, বুদ্ধ-দেবের নিজের 
কথাই তাহাতে সন্নিবেশিত আছে। এ শান্ধের রচনা যেরূপ 
মরল ও তাতপধ্যার্থ ষে প্রকার সহজ, তাহা কোন অংশেই এ 
গভিপ্রায়ের বিরোধী নহে। ইহা হইলে গ্রীষ্টাঞ্ের প্রায় ছয় 
গত বংসর পূর্বেব শিবের উপাসনা প্রকাশিত ও প্রচলিত ছিল 
বলিতে হয় "| 
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১২ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

অশোক ও জলোক নামে কাশ্মীর-রাজ্যের ছুইটি রাঁজা ছিলেন। 

প্রীমান হ. হু. উইলসনের অবলম্থিত বিচারপদ্ধতি অনুসারে 

স্থল রূপ গণনা করিয়া দেখিলে, তীছারা শ্রী, পৃ, ষষ্ঠ বা 
সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়। তাহারা উভয়েই 

অত্যান্ত শিব-তক্ত বলিয়। কীর্তিত হইয়াছেন । 

নিজবহ্বহলন্হীস্ইলভ্য স্ হৃদুলন। 
নব্য অন্যবিহী হাত; সনিম্না ননহামনল্ ॥ 

রাজতরঙ্গিণী ১ তরঙ্ন। 

ৰিঅক্বেশ্বর, ননদীশ ও ক্ষেত্র জ্যেষ্ঠেশ শিবের অগ্চনায় সেই সত্যবাদী 

( জলোক ) রাজ! সতত প্রতিজ্ঞারূঢ ছিলেন। 

কেবল রাঁজতরঙ্গিণীর এই বচন এ বিষয়ের একমাত্র প্রমাণ। 

কিন্তু এ কথ৷ বলিতে পারাযায় যে ষদ্দি ভারতবর্ষের দক্ষিণ খে 

গ্রী, পূ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিবের আরাধনা প্রচারিত হইয়া 
গাকে, তাহ! হইলে উহার উত্তর খণ্ডে এ সময়ে এ ধম্ঠ প্রচলিত 

থাক। সর্নতোভাবেই সঙ্গত, তাহার সন্দেহ নাই। উল্লিখিত গ্রন্থ 

উহারও পুর্বে কাশ্মীর-প্রদ্দেশে শৈব-ধ্্ম বিদ্যমান ছিল বলিয় 

বণিত হইয়াছে । কিন্ত্র তাহ। প্রশাঁণান্তর দ্বার! সিদ্ধ না হইলে নিশ্চিত 

বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। এ ধর্শোর বয়ঃক্রমের বিষ 

বিচার করিতে করিতে এত দুরে উপনীত হইব প্রথমে মান 

করি নাই। 

শৈব ধর্ম্ম যেমন হিন্দুদের প্রতিমূর্তি-পৃূজার প্রারভ্কানেং 

প্রকাশিত হয় তেমনি আবার ভারতবর্ষের সীম! অতিক্রম করা 

বন দূর পর্যন্ত নান! দেশে ব্যাড হইয়াও যায়। বরুাথা নে 

অন্তর্গত হিঙগলাজ হিন্দুদের একটি তীর্থ-স্থান; শৈব ও শা 

ম্প্রদায়ী তীর্ঘযাত্রীর৷ অদ্যাপি তথায় গমন করিয়া থাকেন! গর্ব 



শৈব-সম্প্রদাঁয়। ১৩ 

গালে হিন্দুদের যে দেশ দেঁশান্তর গমনাগমনের প্রথা প্রচলিত 

ছিল, বে, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় সমুদায় 

'স্কৃত শান্্রেই ইহার ভুরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তাহারা 

ভারত সমুদ্র অতিক্রম পূর্বক বালি ও যবদ্ধবীপে গিয়া ছিন্দু-শান্্, 

হিন্দুধর্ম ও বিশেষতঃ শিবের উপাসন! প্রচার করেন। 

&ঁ ষবদ্বীপে ইদানীং মুলমান ধর্ম প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু 

পূর্বের যে তথায় হিন্দুধর্ম প্রচারিত চিল, তাহার ভূরি ভূরি অখণ্ড 

নিদর্শন অদ্দ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় প্রন্থনন নামে একটি 
স্থান আছে, তাহার কোন কোন স্থলে দুই শত অপেক্ষা অধিক 

'খ্যক দেব-মন্দির এবং শিব, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতির পাষাণময় 

৪ পিন্তলময় প্রতিমূর্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । মুসলমান 

হইয়াও অনেকে সেই সকল দেব-প্রতিষূর্তিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধ। ভক্তি 

করিত গুন গিয়াছে *। এ যবদীপে যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রবল 
£ইয়া উঠে, তখন তথাকার কতকগুলি হিন্দ বালি নামক একটি 

নিকটস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়া! মাশ্রয় লয়। তাহারা আজ পধ্যন্ত সেই 

স্থানে অবস্থিত থাকিয়! হিন্দু-ধর্ট্বের মগাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া আঁসি- 

তেষ্ে। তাহার! প্রাচীন হিন্দুদের ম্যায় চারি বর্ণে বিভক্ত ; ব্রাহ্মণ, 

ক্রয়, বৈশ্য, শুদ্র। ব্রঙ্জার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ হইতে 

ক্ষত্রিয়, নাভির অধোভাগ হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শুদ্র বর্ণ 

৮ তি? শত শশী শীশীশিশীিশীশীশি স্ পাশাপাশি পাত শি শাশাশশিশীট শীশ্পীশীশ্পীশী ৯ শশশিশাশ্পিিটিিটশিশিাশিশি 7 ২ ৯৪ ০ শি শিশিশি 4 

* এক পর্মকে আশ্রয় কবিয়া অন্য ধর্মে বিশ্বাস করা অজ্ঞানীর পক্ষে 

আশ্ত্য্য নয়: এ দেশস্থ অনেক ব্যক্তি শাক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া! মুসলমানের 

দেবতাকে সর্বশক্তিমান্ বলিয়৷ মানেন ও রোগ-শাস্তি। ধন-প্রাণ্ি বা অন্য 

গ্রকার শুভ লাতের উদ্দেশে মানসিক করেন এবং মুসলমান,ধর্্মো চিত অন্ত 

মষ্ঠ বাবহাবও করিয়া থাকেন। 



১৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

উৎপন্ন হইয়াছে এ কথাটিও তথায় প্রচলিত আছে। সেখাট 

চাগালবর্ণও % দৃষ্ট হইয়া খাকে; তাহার! গ্রামের প্রান্ত ভাগে বাম 
করে এবং চন্্ ও মদিরা ব্যবসায় প্রভৃতি হীনবৃত্তি-দ্বারা সংসার 

নির্বাহ করিয়া থাকে। 

এ বালি দ্বীপে অগ্াপি হিন্দু রাজারা রাজত্ব করেন এব 
হিন্দুদিগের পুর্ববকালীন রাজনীতি অনুসারে ত্রা্মণের! বিচারকের 

কার্ধ্য করিয়। থাকেন। তবে ব্রাহ্মণ প্রাড়বিবাঁকের সঙ্ঘ্া অধিক নয়; 

অন্য অন্য অনেক বর্ণকেও বিচারকের পদ দেওয়া হইয়া থাকে ৭। 

তথাকার ব্রাগগণেরা নিরামিষ-তোজী; মৎস্থা মাংস পরিত্যাগ 

পূর্ববক কেবল যব, তুল ও ফল-মুলাদি ভক্ষণ করিয়া শরীর রক্ষা 

করেন। তথায় শব-দাহ ও সহমরণের রীতিও প্রচলিত আঁছে। 

ভার্ধ্যা যদ্দি স্বামীর চিতারোহণ করে, তবে সে দেশের ভাষায় 

তাঁহাকে "সত্য বলে। আর উপপত্বী বাদাঁসী অথবা পরিবার 

অন্য কোন স্ীলৌক সহমুতা হইলে তাহাকে “বেল? বলিয়া থাকে। 

তগাঁয় উদ্বাহ বিষয়ে এদেশীয় স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থানুগত অনুলোম 

ও বিলোমের বিষয় বিবেচনা করা প্রচলিত আছে। উতকৃষ্ট বণেৰ 

লোঁকে নিকৃষ্ট বর্ণের শ্্রীলৌককে বিবাহ করিতে পারে, পিন 

নিকৃষ্ট বর্ণের লোকে উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা-গ্রহণে অধিকারী নয়। 

এদেশের সংস্কৃত ভাষার ন্যায় তথাকার কবি নামক ভাষা 

অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয়; তাহাতেই তথাঁকার অধিকাংশ গর 

লিখিত হয়। দক্ষিণাপথের আদিম নিবাসীদিগের ভাষায় সং 

* তাঁহারা সেখানে চাগ্ডাল নামেই খ্যাত আছে। 

+ বালির ন্যায় লন্বক দ্বীপও হিন্দু রাজার ভাখীন এবং সেখানেও ্রাড়ং 

বিবাকার্দির ঈবূপ ব্যবস্ছা প্রচলিত আছে। 



শৈব-সম্পরদায়। ১৫ 

শব গর্ত হইয়া যেমন দ্রাবিড়াদ্দি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই- 

ধপ, ঘবারীপের ভাষায় বিভক্তি-শূন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া 

কি রা স্ষ্টি হইয়াছে। তথাকাঁর বর্ণাবলীও ভারতবর্ষীয় 

/দবনাগর অথবা বৌদ্ধদিগের প্রাচীন পালি অক্ষর হইতে উৎপন্ন । 
ফন? কেরল বালিদ্বীপে কেন,এঁ অধ্চলের অন্যান্য দ্বীপস্থ লোকেরও 

শিক্ষা ও সভ্যতা-সাঁধন বিষয়ে যে হিন্দুর্দিগের বিশেষরূপ কাধ্যকারিত্ব 
ছিল, তাহার সমুহ শিদর্শন নানা বিষয়েই লক্ষিত হইয়া থাকে। 

এমন কি, ভারতবর্ষীয় দ্বীপ-পুপ্তের অন্তর্গত স্মাত্রা, লেম্বা প্রভৃতি 
পের বর্ণীবলীও দেবন।গরাদি ভীরতব্ধাঁয় অক্ষরের কবর্গ চবর্গাদি 
ব্গ-বিভাগের নিয়মানুসাবে বিভক্ত দেখা যায়! 

এ বালিদ্বীপে বেদ পুরাণাদি অনেকানেক হিন্দুশাস্মও বিদ্কমান 
আছে। ব্রতয়ুধ নামক এক গ্রন্থে মহাভারতের যুদ্ধ সকল বণিত 
মাছে । তদ্যতীত রামায়ণ, ব্রহ্ষাগ্ু-পুরাণ, কামন্দকীয় নীতি- 
শান, অচ্দুন-বিজয় এবং আগম, দেবগম, তত্ব প্রভৃতি নামে অনেক 

গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ইহার মধো বেদ ব্রঙ্গাগু-পুরাণাদি কতক- 

গুণ সংস্কৃত শ।স্ত্েধ সহিত বালির দেশ-ভাষায় রুত ব্যাখ্য। বিদ্ভমান 

আছে। আব রামায়ণ, অফ্টাদশপর্বব, ব্রতযুধ প্রভৃতি অপর কতক- 

গুণি গ্রন্থ কবি-ভাষায় বিরচিত। যখন তথায় হিন্দর-ধন্-প্রতিপাদক 
টলিখিত গ্রন্থ সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন সতা, ত্রেতা, দ্বাপর, 
লিযুগের বিষয় এবং হিন্দুদের শিবদুর্গাদি দেবতাঁর উপাখ্যান ও 

২শুশান্ত্রোস্ত শন্যান্ত অনেক প্রকার মত ও অভিপ্রায়ও যে 
চলিত আছে এ কথা বলা বাহুল্য । 
এই বালি-দীপ ও যব-্বীপ্থ হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ একটি 
এত আছে এবং তীহাদিগের গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে 
ব তাহারা ভীরজলঃ্র্ ৮৫0০ & 



১৬ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

করেন। শিবোপাদনাই এ বালি-দ্বীপের প্রচলিত ধর্, কি 
ব্রাহ্মণের! প্রতিমৃত্তির পূজ! করেন ন1। * ৰ 

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতৃবন্ধ, পশ্চিমে হি লাজ ও পুর্ববদি; 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্ভ পধ্যস্ত বিভৃতি ও রুদ্রাক্ষবিভৃষিত বিশাল টৈ 
ধন্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে । 

০ 

শিবারাধন। । 
শৈবেরাও অন্যান্য উপাসকের ন্যায় বিশেষ বিশেষ বীয 

মন্ত্রে উপদিষ্ট হন। একাক্ষর মন্ত্র “হো । ত্র্যক্ষর মন্ত্র "ও । 

সঃ; ইহার নাম মৃত্যুপ্য়াত্মক মন্ত্র। চতুরক্ষর মন্ত্র 'উ্দফট 
ইহার নাম চণ্ু মন্ত। পঞ্চাক্ষর মন্ত্র নমঃ শিবায়' | যড়ক্ষর মন্ত্র ' 

নমঃশিবায় ! আস্টাক্ষর মন্ত্র “হী ও নমঃশিবায় ভী! এইর 

বিংশত্যক্ষর পধ্যস্ত মন্ত্র আছে এবং মন্ত্র-বিশেষে বিশেষ বিথে 

ধ্যান ও পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে । কুঞ্চানন্দ-কৃত তন্্রপারে 

অপরাপর উপাসনাতন্ত্রসংগ্রহে সে সমুদায়ের বিস্তারিত বৃদ্ধ 

বিনিবেশিত আছে। শিবারাধনায় শরীরে বিভূতি-লেপন " 
সীল শিট ৮িউটি শশী ও পীশশিপশশতিশি তি তি পাপ পিিসা শিিশা িশিশীতিিী শীিি পিটিসি শি সপে শিশা 

»], 05100105709 01003 [00150 21001061220) 18 
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+ ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে মাইশোর দেশের মধ্যে মলৈশবরবেট দা 

পর্বতে একরূপ শ্বেত বর্ণ মূত্তিক পাওয়া যায়। সে প্রদেশের শৈ: 

বিভূতির পরিবর্তে সেই মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। 130012191 1 

ধা হু 4 



শিবারাধনা । ১৭ 

কাক রণ * নিতান্ত আবশ্ক। বিদ্বম্মোদতরঙ্গিণীতে শৈবের 

বেশ-ডুষ।স্ন্দররূপ বর্ণিত হইয়াছে । 

শ্ীমানষাননি অঠান্মীবিন্সাসলমাবব্িনিনলাঘ্রমান: | 
বিমনিন্লুদিনলান্ড়ীক্রাললান্বানন্িনান্ ইন: ॥ 

| বিদ্বন্মোরতরঙ্গিণী। 

জটা-যুক্ত, ব্যাঘ্-চ্ম-পরিধান, খিভৃতি-বিভৃষিত উজ্জল অঙ্গবিশিষ্ট এবং 

শরারের উদ্ধভাগে রুদ্রাক্ষ-মালায় শোভিত এই শ্রীমান্ পুরুষ আগমন করি- 
তছেন। 

বারাচারী শাক্ত-সম্প্রদার়ের স্তরা-সেবনের ন্যায় শৈবদিগের 

দম্ব্দা-সেবন ইফ্ট-সাধনার একটি অন্প-বিশেষ। সাধকদের তাহা 
ম্ত্রপুত করিয়! ধ্যান ও স্ত্ুতিপূর্বিক পুলকিত চিত্তে পান করিতে 

হয়। 

নন্নঘনি জনিনা মন্থবনী জুন বাঘ হুল ঘ্ব'না। 
মঘস্থবনি কৃহিনলিলম' জি' ক্ি' লন্ধহীনি অবিনতৃত্লাম: | 

পাণতোধিণী। 

সন্বিছুল্লাস দ্বার৷ মহতী কবিতার রচন। হয়, পুরুষদিগের স্বার্থ দর্শন হয়, 
ও পাপ-মমূ* নষ্ট হয়, অতএব তন্ধারা কি ন| হইয়া থাকে? 

শৈবের! জল-মিশ্রিত বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধি-পানের ন্যায় বিজয়া", 

ধূম-পানও করিয়া থাকেন। 
৮ ০৮টি ০ 

* জিব্বাঘা ভহনমী: জহ্ত জব্ঘতীত্বাদি তরী লহ: । 
রা ঘাতকরা স্িন্নীজলনাস,ঘাল্ ॥ 

যোগসার। 
শিখাতে, হ্ত-্ব়ে, কণ্ঠে এবং কর্ণ-যুগলে যে মন্ুষয তক্তিপুর্বক রুদ্রাক্ষ 

ধাঃণ করেন, তিনি শিব-লোক প্রাপ্ত হন। 
1 অর্থাৎ গাজ।। 



১৮ ভারতবষীয় উপাসক-সম্গ্রদায়। 

স্বলন ন্তুনালন নিজনাঘুলহীন' । 

মীঘযিতা দিনভল' ল হীমীনিত্যন ভহ্ ॥ 

লন্মব্ব নী নী্ী। | 
প্রাণতোধিণী । 

ক্ষেী গে কষে এহ মন্ত্র বার! বিজয়া-ধূম শোধন করিয়! পান কারণে 

মহাদেব । তাহাতে দোষ নাই। 

এদেশীয় লোকের মধো, বিশেষতঃ গৃহস্থেতে, শিবোপাসক গ্রায 
দৃষ্ট হয় না। দক্ষিণে দ্রাবিড় ও পশ্চিমে রাজস্থান প্রভৃতি অনেৰ 
দেশের গৃহস্থেরা শিবেব উপাসক। রাজস্থানের শন্তর্গত মেওয়ার 

প্রদেশের ইতিহাসমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, বনুকাল পূর্বরাবধি 
তদীয় রাজবংশীয়েবা শিৰের আবাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। এ 

প্রদেশের মধ্যে স্থানে স্থানে উত্কুষ্ট শিব-মন্দির ও শিবলিঙ্গ সকণ 

বিদ্যমান আছে। তথাকার একলিঙ্গ নামক শিবের মন্দিরটি অতি 

বৃহ্। তাহা শ্বেত প্রস্তরে নিম্মিত ও নানারূপ চিত্র-কার্য্যে এগ 

পরিপূর্ণ যে, তাহার সবিশেষ বর্ণনা করা স্ুকঠিন | বন্শত বঙ্গ 

পূর্ববাধি মেওয়ার অঞ্চলে যে শৈব-ধম্ম প্রবলরূপ প্রচলিত হইয় 

আসিয়াছে, পূর্বেব এ বিষয়ের বিবরণ করা গিয়াছে। এ প্রদেশ 

অনেকাঁনেক নৃপতি ও অন্াগ্ত ধনী ব্যক্তিবা বছতর শিবমন্দির 

নিশ্মাণ ও সংস্কার করাইয়া যাঁন *%*। 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডেও যে অনেক কাল পুর্বে শিবোপাদনার 

প্রচার ছিল, ইহা! একবার উল্লিখিত হইয়াছে। এখনও তথায় গৃহ? 

ও উদাসীন বনুসংখ্যক শৈবের অবস্থিতি আছে । বাজলা-দেশীয় গৃহ 

দিগের মধ্যে পৃথক্ শিবোপাসক প্রায় নাই বটে, কিন্তু শান্জের 
শী পপ 

£ 

+ ৪ পৃষ্ঠ। দেখ। 



শিবারাধন!। ১৯ 

শক্তি-পতি শিবের অচ্চনা ও শিব-রত সকল পালন করিয়। থাকেন। 
ইহা তাহাদের কর্তব্য কন্ম। 

'াী ঘিন' দুলবিলা মলিদুজা নন: সহ । 
লনা নূলনন্ মজ্ম' ব্লীষ' লক যি । 
ন্সনহন লন্টযানি ক্মাহী রি দঘজনন্॥ 

প্রাণতোবিশী-ধৃত তোড়লতন্ত্রবটন | 
মগ্রে শিব-পৃ্জা করিয়। পরে শক্তি পৃজ| করিবে, নতুবা সমুদাঁয় পৃজা-দ্রব্ 

গঙ্থা-ঈণা হইলেও মৃত্র-সদৃশ হয়। অতএব মহেশানি! অগ্রে শিব-পুঁজ। 
কারবে। 

শৈবদের মধ্যে উদাসীন-সম্প্রদায়ীই অধিক । তাহার সচরাঁচর 
প্রায় সন্ন্যাসী ও গোাই বলিয়! উক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা-দেশীয় 
বৈষ্বদের প্রধান গুরুদের নাম গোস। ই, কিন্তু পশ্চিমোত্বর অঞ্চলে 
শৈব মঙ্গ্যাসীদ্দিগকেই গোসাই বলিয়া গাকে। ভঙথায় সাধুংলোক * 
বণিলে যেমন বৈষ্ণব উদাসীন বুঝায়, সেইরূপ, গোসাই-লোক 
বলিলে শৈব উদামীন বুঝিতে হয়। 

কোন উদ্দাীন শৈব কি বৈষ্ণব, তিলক দেখিলেই অকশে 
জানিতে পারা যায়। বৈরাগীব! নাসা-মূল হইতে কেশ পর্যান্ত 
উদ্ধীবেখা করেন, আর শৈবেরা ললাটের বাম পার্খ হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব 
যন্ত বিভৃতি দিয়া তিনটি রেখ! করিয়া! থাকেন। প্রথমোক্ত 
ঈলককে উদ্ধ পুণু ও শেষোন্ত তিলককে ব্রিপুণ্ড বলে। 

শৈব ও কয়েক প্রকার নিগুণোপাসক উদ্বামীন পরস্পর এরুপ 
বমিশ্রিত ও সপন্দ্ধ এবং কোন কোন আশে এ উভয়ের ব্যবহার 
লিড 

উট সি ০০০৭ :-০ শপ পাপা ই্প 

* বৈবাগাদিগকে শাধু লোক বলিয়া নির্দেশ কর হিন্ুস্থানী বৈষ্বদলের ধোই অধিক সি 



২ তারতবর্ধায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

এরূপ স্থসদূশ যে, উভয় দলেরই একত্র বিবরণ করা আবশ্বক 

হইতেছে। 

দশনামী । 

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পর্বেব জন্যাস-ধন্ম বনুকাল প্রচলিত 

ছিল, মধ্যে রহিত বা ছূর্ববল হইয়া যায়, পরে শ্রীমান্ শঙ্করাচা্ 

তাহা পুনরায় প্রবর্তিত বা প্রবল করেন। অতএব এস্থলে তাহার 

বিষয় কিছু বল! অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপযুক্ত নয়। শঙ্কর-জয়, শঙ্বর' 

দিগ্বিজয়, শঙ্করবিজয়বিলাস, কেরল-উত্পত্তি প্রভৃতি বন্ুতর এন 

তাহার চরিত-বর্ণনা আছে । শেষোক্ত পুস্তকখানি তেলুগু ভাষায় 

বিরচিত। 

খুষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষ অথব! নবম শতাব্দীর প্রথ: 

তাগে তিনি প্রাদুভূ'ত হন । মলয়বব দেশের নন্বুরি নামক ব্রাম্মণ 

কুলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন &। প্রচলিত প্রগানুসারে অস্টম ৭ 

উপনয়ন-কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে, তিনি ব্দোধ্যয়নে প্ররত্ত হন। রগ 

দিনের মধ্যেই তাহার এরূপ শিক্ষা! ও বুদ্ধিমত্তা! প্রকাশ হয় যে, তাই 

দেখিয়। সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের দমণ 

তীহার পিতৃবিয়োগ হয়, কিন্তু তাহাতেও তিনি অধ্যয়ন বিষে 

কিছুমাত্র বিমুখ হন নাই ; বরং উত্তরোত্তর অধিকতর বতুই রাশ 

করেন। অনধিককালের মধ্যেই তিনি একটি তেজীয়ান্ ক্ষমতাণ? 

লোক হইয়া উঠিমাছিলেন।  একূপ আখ্যান আছে হে, পূর্বে 

মলয়বরে চারি বর্ণ ছিল, তিনি তাহা বিভাগ করিয়া বাহার 
০৮০ আপ? 

শা 

মি 
পর . পপি পপ পাসিলি পলা শি পিপি সপ 

রন 

« অন্ত একটি এরূপ আখ্যান আছে যে, তিনি চিরে জনয গ্রহ! ক 

পরে তথ! হইতে মলয়বরে উঠিয়া ান। 



দশনামী। ২১ 

বর্ণ প্রবর্তিত করেন। অল্প বয়সেই তাহার সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের 
ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে সে বিষয়ে কিছুব্থাল 
নিবারিত করিয়া রাখেন। এ বিষয়ের পশ্চাল্লিখিত আখ্যানটি 
লিপি-বন্ধ আছে। একদিন তিনি আপন মাতার সহিত একটি 
গাত্রীয় লোকের বাটাতে গমন করিয়ািলেন। প্রত্যাগমনকাঁলে 
পথের মধ্যে দেখেন, যাইবার সময়ে যে নদী অরুশে পদ-ব্রজে 
পার হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা বৃষ্টির জলে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া 
উহিয়াছে। কিঞিশুকাল বিলম্ব করিয়া, জলের কিছু ত্রাস হইলে, 
তাহারা নদীতে অবতবণ করিলেন। চলিতে চলিতে ক্রমশঃ ক. 
দেশ পধ্যন্ত জল-মগ্র হইলে, শঙ্করাচাধয সুযোগ পাইয়া জননীকে 
কহিলেন, জননি ! যদি আমাকে সন্নযাস-গ্রহণে অনুমতি প্রদান না 
কব, তাহা হইলে জল-মগ্র হইয়া উভয়েরই প্রাণ নষ্ট হইবে; আর 
যদি কৃপা করিয়া! আমাকে সন্নামী হইতে দাও, তবে জগদীশ্বরের 
গাবাধন! কবিয়া উভয়েরই জীবন-বক্ষার উপায় সাধন করি। শঙ্কবা, 
ঢাযোব মাতা বিষম সঙ্কট দেখিয়া অগত্যা তাহা প্রস্তাবে সম্মত 
ইইল্লেন ও তখন শঙ্টরাচার্্য তাহাকে পৃষ্ঠ-দেশে গ্রহণ করিয় 
সম্তবণ দ্বারা নদী-পাবে উত্তীর্ণ হইলেন এবং জননীকে যথাবিধি 
প্রণাম প্রদক্ষিণাদি করিয়া প্রস্থান করিলেন *। 
পিসি 

শী পিপিপি পিপিপি পাশা প্্পী শিপ শট 
বাঁকা ৩৩ শপে পপসিিত পপি 

* কিন্ত অন্ত একটি আথ্যানে উল্লিখিত আগে, তিনি স্বকীয় মাতার মৃত্যু- 
নে গৃহাশ্রমেই অবস্থিত ছিলেন। মলয়বরে লোকে তাহার এরূপ বিদেষ্ট 
ছিল যে, সময়ে তদীয় জননীর অস্ত্যে্ি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানার্থ অগ্রিদান করে 
নাই ও অন্ত কোন ব্রা্গণেও সে বিষয়ে সাহাব্য করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। 
এইরূপ বিদ্বেষের কারণ কি স্বির বল] কঠিন। শঙ্করাচার্যের জন-বৃ্তান্তের 
গিষয়ে কিছু সংশয় আছে। কেরল-উৎপত্তির রচয়িতা লিখেন, এ বিষয়ের 
কখ্যাতি-পচাঁল এ রে লারা রি 
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তদনস্তুর শঙ্করাচাধ্য ভারতত-ভূমির অন্তর্গত নান! দেশ ভ্রমণ $ 

সে সময়ের প্রচলিত নানা মত খগুন করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করে, 

এইরূপ অনেক কথ! তাহার চরিত-বিষয়ক সকল গ্রন্থে ও সকল 

জনশ্রতিতেই সন্নিবেশিত আছে। বেদাক্তশাস্ত্ের গুচার ও তত 

জ্তান-প্রচলন-উদ্দেশে তিনি ঢারি স্যানে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন; 

শৃঙ্গগিরিতে শুঙ্গগিরি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দন 

মঠ ও বদবিকশ্রমঅঞ্চলে জ্যোসী মঠ। 

নিুণ-উপাসনা প্রকাশ করা এ সমস্ত মঠ-স্থাপানের প্রধান 

প্রয়োজন তাহার সন্দেহ নাই : কিন্তু একটি বিশেষ দেখিতেছি, সপ্ত 

অর্থাৎ সাকার দেবতার উপাসনায় তাহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। 

এ সমস্ত মঠ সাকার বাদীদের তীর্থ-স্তানেই প্রস্তুত ও মঠ বিশেষে 

সাকার দেবত1-বিশেষেব প্রতিমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 

স্্বষেমীদ নুক্রুমত্ালভীনীহ স্বন্ষ' লিঙ্মা ন্ম্স অবজ্তনী 

* শঙ্করাচাধ্য যে চারিটি স্থানে মঠ-গ্রতিষ্ঠী কবেন, তাহার তিনটির নাম ধাম। 

শান্ত্রানুসারে, দ্বারকা, শ্ীক্ষেত্র, ব্দরিনারারণ, সেতুবন্ধরামেশ্বর এই চারিটি ধাম 

এবং অযোধ্য।, মথুরা, মায়! (১) অর্থাৎ হরিদবার), ক।শী, কাঞ্ধী, দ্বারকা, মবন্ 

এই প্তপুরী পরম পবিত্র পুণ্যভূমি । কি শৈব,কি শক্ত, কি বৈধঃব ছি 

মাত্রেই এই কয়েক স্থান বিশেষরূপ পুণ্য প্রদ বলিয়। বিশ্বা করে। 
স্পশশাশীতি 

পেস টন টি সপ পিপি শ্শীশ্ীশীশি 
স্পা আপ 

(১) চীন-দেশীয় তীর্ঘযা রী হিউএন্ থ সঙ্গ, মদাৰরের পশ্চিমেতবর অংশে গঙ্গানদীব রব 

তটে মাধূর নামে একটি নগরের বর্ণন করিক়[ছেন। এ নগর হইতে আনতিদুরে গঙ্গাথাও 

নামে একটি দেব-মন্দির ছিল। হরিদ্ধারের প্রথচীন নাম গজ দ্র; হরিদ্বার ও কনখণের 

মধাবন্তী একটি ভগ্ন নগরী অদা।পি মায়াপুর বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে। তথায় মায়াদো 

নামে একটি দেবীর প্রতিমূর্তি আছে। লোকে বলে, তদমুসারেই এ নগরের নাম মায়াগু। 

হইয়াছে 1--0017101721101515 151101616 000£17015 01 117017, টি 351--259" 
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নিঘাম হবলাজক্ৰ' ক্সিহা মন মহাক্মল নুনাস্বাঘে লিঅলত' জলা ' 

নর হ্যা; নীতনিন্ান্' ন্ধত্া মাহনীজন্সহায' নিগসিমাত্ব্গাহ। 
শঙ্করপধিগ্িজয় । 

তুঙগভদ্রা-নদী-তীরে শৃঙগপুরের নিকটে চক্র নির্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে 

দরস্কতী-দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং বলিলেন, “কল্লান্ত পর্য্যন্ত আমার 

আশ্রমে অবস্থিতি কর।* পরে নিঞ্জ যঠ নিম্্ণ ও তাহাতে দেবীর পীঠ 

প্রস্তত করি॥| ভারতী নামক শিধ্য-সন্প্রদায় গ্রবর্ধিত করিলেন । 

বিদ্বেষ করা দূরে থাকুক, এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি আত্ম- 

চ্ভানে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিতে শিবাদির উপাঁসনা-প্রচারেও 

উদ্যত ছিলেন। 

নানাদাস্ন্বন্নানাতবৰ& অর্থাত আমত্রাইননিত্যাামলপিজাবিত্ 

দমা ভ্রনি: ঘুলবদি অগ্রন্িনা লননীনি নিন্বাষ্ী ীজব্ঘাঘ: নব্থা- 

শ্রমঘান্নলাগ্রত্ব অবমনহ্নজক্মলাঁ জীনগালহাব্মহাত্্ হ্বজিনুষূতক্গব্য 

নিসম্সিঘ দহমলল্জালালল' ভস্ু ুলাম্। 
আন্নাগিরি-কৃত শঙ্করদিখিজয় | 

নানাপাপ দ্বার৷ জ্ঞানাস্কুর বিনষ্ট হওয়াতে, বাহার! নির্মল অদৈত বক্গ-জ্ঞানে 

অনধিকাবা হইয়াছে, তাহার। বথেগাচাবী হইবে এই বিবেচনায় তিনি লোক- 

বাঞা-রক্ষ। ও বণ।শ্রম-পাপন উদ্দেশে জীবেশ্বরের প্রভেদ-বোধ করমনায় প্রবৃত্ত 

হইয়া গপরমতকালানল নামক নিজ শিষোর প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা 
কহিলেন। 

লিখিত আছে, শঙ্করাচাধ্যের শিষোর! তদীয় আদেশানুসারে 

নাগা দেশে ভ্রমণ ও তত্রস্থ পঙ্িতগণের সহিত বিচার করিয়। শিব, 

[বধু প্রভৃতি সাকার দেবতার উপাসনা প্রচার করেন। 

৮০১১ ০০ রি 



২৪ ভাঁরতবর্ষীয় উপাসক-সমপদাঁয়। 

মন্নলহাসীনহ্ন্ানিনা লন্মনানন্ববিত্বল; জবীনি নহললল্ান্ালল 

ঘক্হান্লাহ্স জিম: | 
ম।নন্বগির-কৃত এঙ্করদিগ্রিজয়। 

শঞ্বাচার্সোর 'শব্য পরমতকাশানল আনেষ পে দিগিজয় করিয়া দে 

সেই দ্রেশের অনেক লোককে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে' উপদেশ দ্বার শৈবমতাবল 

করিতে গাকেন। 

নুক্মাহা লঙ্কা: জিন্ন কিন্নিলম' আতা জাজিতৃঙগাক 

হীন্ কিন্ত ঘৃব্ভঘাৰমাহান্ননল্দাত্ৃৰলান্তবস্মলযুযানলান্ জা তথ 

জিসাঘলন: ড্বলবান্্ল্ম নব্লযুকন্রৰষা লনা লহ্বুজানযান্ মন 

নিজ,ন্মাসনন্দ মালনাতিমন্মল্বমলকবীন্ | প্হ্বামলকজ্ঘ মম 

ত্যান্ দস্বিমন্তরবত্রিবিনজন্' ্ত্রা লবাননৃভ্তান্দৰমন্মজঢাঅন্ধান্ 

ব্স' নিল্বাসনিন্ব ঘহলহু্ দার । 
আনন্দগার-কৃত শঙ্ষবদিগিজয়। 

লক্গাণাচার্্য পৃর্বভাগে পিগ্রিলন্ত করিয়া বাঙ্ধণ সমুদারকে ছি -ুক্ত-উ 

পু ধারী ও শঙ্খ"চক্রাদি-চিহ-যুক্ত-ভূজ- বিশিষ্ট বৈষুৰ করিলেন এবং বছ শিখ 

মৃহিত প্রত্যাগমন পুর্বক পরম গুরু শঙ্কবাচার্ধ্যকে প্রণাম করিয়া তাহা, 

আল্তান্ুদারে মত প্রকাশ জন্ত ভাষ্যাদি গ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন। হতাম! 

পশ্চিম খণ্ডে দিথিজন পূর্বক লোক লকলকে বিষুব ম্টাক্ষব সন্ত উপদি 

করিয়। পরম গুরুকে অবগত করিবার উদ্দেশে তাহার দমীপে আগম। 

করিলেন । 

এইরূপে দিবাকর আঁচার্ঘ্য দ্বারা মৌর-মত, ত্রিপুর-কুমার দঃ 

শাক্ত-মত, গিরিজাপুজ দ্বারা গাণপতা-মত ও বটুকনাথ দার! তৈরৰ 

উপাসনা প্রচারিত হয় বলিয়া লিখিত আছে। ইহারা সকলে? 

পরম গুরু শঙ্করাচাধ্যের শিষ্য। 

শঙ্করাচারধ্য কাঞ্চী, কণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ও ভারত 

নান। স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ-ভাগে কাশীর 

রঃ 



শনসী। ১৫ 

| *- গুন বা এব” হথার প্রতিপক্ষদিগ 

18418 [.ঠ স.বঠিঠ হন | তখা ৬£তে বদন লিজা 

গান ও সবশেষে কোবনাখে গিয়া তং বর এশু ৩ ১ 

ইন রি 2২ 

নভেল লঙ্কান 

সকার লা &. রি রিনি, 

(৭43070017২9 ১২51 । 

1 রঃ ই 

1৮ শাল তীন্িবা$।: 

মদ আনন) দিন্ধ জাজ ॥ 

মাধবাচা কত শঙ্গব্দয়। 

উড জিন ব্যাহত ভরি » নাছ এইরগ হা 
পা ৮ 

1৮. 140 ৩২ শখ বহন গত গন চাখিল। 

এ১৪রোভুর খদদীন করিতে থাকে এল সক ভপ- এাণাদে নাকের গুপা? € 
দিয়া নিজ পুদর দোষ পারবর্ডন ও গুন পরণদ্ধন কয়া ঢরিত 

৭১115 নহে গ্াবৃপ্ত ওয় বিশেষত ভারতবর্ষ এ ব্যিষেও 
1 তা আঙুল শাহ । অতএব হয় লামার বাধিত 

চে এব এ উন্য় দোষে দুূষত হওয়া কোনরাদেই অনন্ত । 

ণ, 1519 হাভাত অনেক্ানেক কাল্পুত কণা সান্নবেশিত ১5- 
২15 তাশান্দহ নাই | তথাচ হি নুপ(ক্মব পলিবহন ও অংস্কাল 

2191 হার যে বিশেষণ কাহাকারিক জিল ইন একেশেছ 

৭. পাবা যার । তাহার [পবাচত ব্তভর পুথি ও তাঙাও 
এ নী পন্প্রদাষ জমুদারহই ইহার ভস্পন্ট প্রহাফ প্রমাণ । 

একটি প্রত্যক্ষগ্োচর বিবয়েও আহার জাবন, বাসর বৌ 
পালি দিষয়ের পোধকতা করিতেছে। উহার প্রতিষ্ঠিত জে) 

7৪ 



কহ »্৮( সে স্টপ ৭0৩ সি 0131 এরর 

মঠে মলয়বর-দেশীয় এক এক জন নম্বরী ব্রাহ্মণ বরাবর পুজারী 

হইয়া মআসিতেছে। শঙ্করাচাধ্য কাশ্মীরে গমন ও প্রতিপক্ষদিগবে 
পরাজয় করিয়া যে সরশ্বতী-পীঠে উপবেশন করেন, তাহা৷ অদ্যাগি 
বিদ্যমান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ও যাত্রি-গণও তথায় গিয়া এ নামের 
একটি গীঠ-স্থান দেখিতে পায়। তিনি শারীরক ভাষ্য%, দশোগ. 

নিষদ-ভাষ্য, শ্রেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষা ও ভগবদগীতা ভাষা গ্রস্ত 

করেন। ভক্তমালে মোহমুদগরও তাহারই রচিত বলিয়া লিখিত 

আছে। 

পূর্বেব এক বার লিখিত হইয়াছে, মধ্যে দণু-গ্রহণ রহিত হইয| 

যায়, পরে শঙ্করাচার্ধ্য তাহা পুনরায় প্রবর্তিত করেন। তাহার 

প্রধান চারি শিষ্য ; পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। পদ 

পাদের ছুই শিষ্য; তীর্থ ও আশ্রম। হস্তামলকের দুই শিষা; 

বন ও অরণ্য। মগুনের তিন শিষ্য; গিরি, পর্বত ও সাগর। 

তোটকের তিন শিষ্য ; সরস্বতী, ভারতী ও পুরি। এই শব্দগুলি 

শুনিলেই অক্রেশে বোধ হইতে পারে, এ সমস্ত তাহাদের প্রকৃত নাম 

নয়, কল্লিত উপাধি-বিশেষ। লিখিত আছে, বিশেষ বিশেষ লদঘণামূ- 

সারে এই দশ শিব্যের তীর্থাদি দরখটি নাম ও এই দশ জন 

হইতেই দশনামী সন্স্যাসীদের তীর্থাদি দশ সংজ্ঞা উৎপ 

হইয়াছে। 

_. শী ীতী 
শপ পপ পসপাসপাপাপাাািশিাতী টে ১ পপি পাপী পিক শী শেস্পীপস পস পেশ্পালপ পাপশপ শপ 

শীট তল 

* শঙ্করাচার্য বেদব্যান-কৃত বেদান্তহত্রের যে ভাষ্য রচন| করেন) তাহার 

নান্গবিধ নাম প্রচলিত আছে, যথা সুত্রভাষ্য, শাগীরকভাষা,। শারীর$' 

মীমাংস।, উত্তরমীমাংলা ও বেদান্ত-দর্শন। 



দশে] | হন 

লিনবীযন্্ী নীঘ' লহ্লঘনাহিলিন্ণী। 

বামান্নছনাগ্রলানন নীগ্রলালা ঘ তব্সন ॥ 

গ্সা্রলমলণী দীত ক্সাম্ানাজনিনলি'ন: | 

মানাযাননিনিক্কৃক্ম হনতাস্মলন্্বাম্ ॥ 
কুহকৰ লিল কুঙ্া অল নাঘ' হীনি ঘ: | 

ক্সাঙ্সানাহনিনিম্মন্লীন্ললালা ন ভক্সন ॥ 

গ্মাহব্ত অব্মিনীনিন্সলানননন্ল নন । 

ক্ঞঞ্া ললিত নিকবলহ্ব্যললবা' ভিন্ন ॥ 

নালামিহিনহ নিন্ শীনাঙ্ঘাষ ছি লন্নৰ: | 
যান্মীহান্লন্িত্ব বিহিলালা ঘ তব্ন ॥ 

নন ম্জনলুবস্ত ঘ্াভী যী ত্যালঘাহযান্। 
লাবান্মা নিলালানি দভ্লন: দবিজীন্সিন: ॥ 
নধন্ বামহবান্মীতী অলহনদহিত্্; | 
লঙ্ঘাতাগ্ষ ল জত্রীনন মানৰ; সহিজীহীল: ॥ 

অরবন্ালনয়ীলিন্ম ব্হনাহী জীয়ন; | 
মামা জাহালিনীমীস্তি ঘহব্ৰলী ॥ 

নিত্যানাবন্য অন্দৃত্য: ঘল্লমাৰ' অহিন্মজন্। 

ক্যন্রমাহ' ল জানানি মাহনী ঘহিজীলিন: ॥ 
্বাননচ্ব ল বত্মা: দুনক্তরণ ব্যিন:। 
নহলক্মবলীলিন্ ঘুহিনালা ঘ তন্যমন॥ 

প্রাণতোষণী। অবধৃত-প্রকরণ। 

ত্মসি প্রড়তি লক্ষণ-যুক্ত ত্রিবেধী-সঙ্গম-তীর্ঘে ধিনি তত্ব-ভাবে স্নান 

কলেন, হার নাম তীর্ঘথ। যিনি আশ্রম-গ্রহণে পারদর্শী এবং কামনা-বজিত 

হম! জন্ম-মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হন, তাহাকে আশ্রম বলা! যায়। |যশি কামন!| 



শখ ঢা ০] ভনবনন ৩০৮1 শকালিশ বাসি ॥ 

পন্য হ্যা স্ববম্য নিঝর সন্নিহিত খস-গুলে পাস করেন, তাহাকে বন বজে। 

ঘি'ন আরপ্য-ত্রত অবণঙ্বন পূর্বক মমুদায় সংগার পারশ্যাাগ কারি! আনন, 

(এ অব ৩ করবেন, ঠানইি অবথা। বনি নিষ্তা 

ারনবাগা,। গাতা আমে তহগবও এডি গস্ভাণ ও আশ নত বুদ্াণান 

তাহাকে গার কহা মায় খিন পরত মুল বান করেন। প্যান বারণ ছাবা 

উঠ্াত গ্রাপু হন) এবং সাবান রনাক গানেন, তিন গকছিত নামে খাও 

হন। ছিনি নাগবেদ ভাপ গঙ্ার হইপা হত কনেনত ফল-মুণ কপ বন 

পরিশ্রাঠ করেন ৪ মাপন মঙ্্যানা টং ভান ক্বিতি গাকেন তাহাকে লাগব 

বলে। খান স্ব জান পেশি) অব-বাদা। কনার 9 সংসাব-নাগা জাগা 

সাধ-ভ্ঞাণী, নি সপন শু । বিন টিপা পাবুপপিপর্থ হন খুকণ ভার পাশার 

করবেন) 2ুঃথ-ভার জানেন লা, তান ভাবি ঠা বাশ আন-গত পণ 

ও প্র্ণ-ভন্ব-পদ অনাস্থ৬) এক সতত গণনদী অপ বদ উহার নাম গাব 

শঙ্কর হ্ামীব পতিত পুপেরাক্ত চর মঠের মা শাক্গগিবির 

অঠে পুরি, ভাতা গু অবস্হা দারদা মকে ভার্য ও আশেক 

গোপন নঠে বন ও আণ্গোর এত ক্োাপা অঠে গিনি, পনদত এ 

সাগরের শিখা গ্রণাল। প্র দিতি হইল হআালিয়াছে | কথন অরণা, 

একরূপ বিল্ত ৫ হঈ্গধাছে বললেই হর সাগব 3 পব্বতও আতি 

বিরুল। প্7তাক দশনামা হা গান না কোশ মুর 4 কোন 

না কোণ প্রণালাব টি | ই দণ প্রুণার বহ্যাদৰ 

শ্রেষীব মধো গিনি যে তহ্রারত আনেন করেন, হিন 

পেই শশার নাম প্রাপ্ত হন দত ও নন্বাসারের নিবতশ মধধে। গন 

বিষাযর হণি শষ এুথান্থ লিগিত ৩০ব। 

২." বন্য রি পে স্তনে হাগা লোকের ধরি? 

আনেন% পণ অত বদামান এতে অত্যেণ মনের দি এক পন 

আধ্যক গাঁকে, ভাগার নাত মভন্ত। তথায় শিবাদি হেবতীর 2 
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দু স্থপিত দেখা বায় ও লোকে তগায় আমিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ 

য় পাকে । শ্রতোক মঠের ব্যয় নির্ববাত জন্য ছু কিছু ভ্- 

পণ দেওযাথাকে। মঠ ও সেই সম্পঞ্ভির উপর তদার মতস্তের 
স্পট ক্ষমতা ও সর্ববাজীন গ্রভুন্ব দেখিতে গাওয়া যার। এ প্রদেশে 

তাএকেন্বব ও ভোট-বাগানের দেবালয় এক একটি মঠি। তাঁন্তনন, 

ই/দল শাখাদা নামে কতকণগু.ল স্তান আছে, বখাস্থানে তাহার 

বিব্যলাখত ত্ইবে ক্। 

িচ্ঞানা] করিলে, দশনামীবা শানেকে আপনাদিগকে নিপুণ- 

উতীসক বলিয়া পবিচয় দেন; কিছ্যু ভাগাদ্ব বিভূতি গভৃতি শৈব- 

(ক দাবণ, শিবালায়ে আবা্ধান, নিউ গুরু শঙ্কর গামাকে শিবাবতার 

বি পি্ান 0, আধিটাংশেবই প্রথমে শিবমন্ত্রগ্রভণ, মতিন্নঃ স্তব 

নাম প্রণিদ্ধ শিব-স্তোব্র-পাঠ মাতে মনেকানেক অশিক্ষিত মন্াসার 

* ১নযাখাদের বিণরণ দেখ। 

1 লন্থাছি লগ্ানখ শ্িনবানিঘা ল নন । 

'শাজ্ানাবিখাপনাশা জনাম্ি।নাৰ এম | 

বিথবানাএ*ঘআম জা ন্মমান্না শান্তি । 

আলা! হবাাতদি জা লগানলাসনম্ ॥ 

ক্মএ আধন্যলা লঙবাম্ি্মলনল দি। 

পিনাহশিঘনান'বান ন অবশ হালা, ॥ 

বহদা্পুবাণ ভন খগ্ত। 

সস্থতী। ঘঃএ নিদাণ উদেশে শিব ৪ বিধ। কোন আচাগ্য লালে অবতীর্ণ 
হবেন। নরদ্ধতী আগর্ধা-বগ বিঃ ভাম্যা হইবেন । শক নামক আচাণা 
সন্নান আশম গ্রহণ পূর্বক উন্য়ে নৈগাধিক মন দ্রারা বৌদ্ধাদমকে নিশরণ 

£ নাতির নর ঈবেন ও তাহাপিগের ধল-গ্রভাবে তাহাবা দগ্ধ হইয়। মঞিনে। 
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উপাসনা-কার্্যের পর্য্যাপ্ডি ইত্যাকার বিবিধ বিষয় তীহাঁদের শিবা 

রাগ ও শিব-পক্ষীয়তা বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতেছে । শাস্তোও সুষ্প, 

লিখিত আছে, মহাদেবই সন্ন্যাসীর্দের দেবতা । 

মনীনাম্ত্ মস্ত: । 
স্থতসংহিত। 

মহাদেব দন্নযামীদের দেবত।। 

তাহাদের প্রতিপক্ষীয় বৈষ্বউদাসীনেরাঁও তাহাদিগকে শৈব, 

মতস্থ বলিয়া জানেন । শৈব-বৈষণবের যে বদ্ধমূল বিরোধ ও যুদ্ধাদির 

বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা! বৈরাগীদের সহিত এই দশনামী 

সন্নাদীদের বিরোধ বই আর কিছুই নয়। ইহাদের অন্তর্গত কতকগুলি 

লোক নিরবচ্ছিন্ন নিগুণ-উপাসক অথবা আত্মজ্জাণী তাহার সন্দেহ 

নাই। এই পুস্তকের উত্তরোত্তর অংশ পাঠ করিলে তাহা জানিতে 

পার যাইবে । শঙ্করাঢার্ষের ভাষ্যানুঘায়ী বেদাস্ত-চর্চা ও বেদান্ত 

প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান সাপনই তাহাদের মুখ্য ধর্ম। ফলতঃ দশনামী 

দের বিশ্বাস এই যে, যিনি ব্রহ্ম তিনিই শিব। শিবগীতাতে শিবের 

নিরাকার সাকার উভষ স্বরূপের একত্র বর্ণনা দ্বার পে বিষাটি 

স্পস্ট প্রতীয়মান হইতেছে । 

ক্সন্বিক্সকৃনলম্মজ্লনন্নলল্যন' হিল । 

ক্সাহিলঘ্ঘান্নহদ্িন' দত্যান্ন লক জাহযাল্ ॥ 

ঘন্দ' নি ল্বিভালন্হলক্লললব্লনল্ । 

স্যনদতিজসত্কাসমলাহিস্থাত ম্াহিতাল্ ॥ 

আ্যাপ্সন্বব্মাকবন্বং' লীন্বজব্ত' লিলীন্রলল্। 

অন্তাপৰ" স্বন্ছুলীঘ্ি' লাহামন্ীঅন্ীনিলন্॥ 
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ম্গন্যল্মীন্নবীষত্্ ব্ব্জলমযসভুল্। 
অহাক্যামন্ হ্বামনাঁ বিজলান্' অবস্ত' ম্যাম 
্রন্ুভ্যাবিনল্ল' জীহনলিঘবীহ্ভল। 

লুলিনূদিনঘল্মান্ ঘল্লামহব্ব্ুমিলল্ ॥ 
হনলাক্লাহত্যি' জবা দব্ঘনত্্ীন্নহাহক্যল্। 

দ্বাননিন্মঘলাজ্ৰাঘান্ বান্বান্ নগ্জনি লা জল: ॥ 
(শিবণীতা। 

অচিষ্থা, অবাত্ত, অনন্ত, অমর, শিব-স্বরূপ, আঁদান্ত মধা-রঠিত, প্রশান্ত) 

কাবণ-স্বরূপ বদ্ধ, একমাত্র, সর্বব্যাপী, জ্ঞানানন্দ-স্ববপ, রূপ-বর্জধিত, জন্ম 

রহিত, অভুত, শুৰ-ক্ষটিক-প্রভ, উমার অদ্ধ-দেহ-ধারী, ব্যাস্ব-চন্ম-পর্ধান, 

নীলকঠ, প্রিলোচন, জটাধর, চন্ত্রমৌলি, নাগ-মক্জোপণাত-ধারা, ব্যাপ্র-চর্ম- 
রচিত-উত্তরীয়-ধারী, বর্পণীয়, অভয়-প্রদ্াতা, ছুই উৎকৃষ্ট উদ্ধহস্ত দ্বার পরপ্ত 

এবং মুগ ধারী, মধা[হৃকালীন কোটি কযোর গায় আভা-যুক্ত, কোট-চন্ত্- 

তুল্য স্বশীতল, চন্্র হ্্য আগ্র এহ খিনয়ন-বিশিষ্ট, ঈষং-হান্ত-যুক্ত-মুখ-পদ্না- 

শিশিষ্ট, সব্বাঞ্গে বিভূতি ভূষিত, এবং সর্বাভরণ-সক্ত এহপ্প আত্ম। থে আমি, 

আমাকে অরণি করিয়া ও প্রণবকে উত্তর অরণি কারা জ্ঞান-মন্থন পূর্বক 

লোকে আমারে সাক্ষাৎ দেখিতে পায়। 

উল্লিখিত দশ প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে অনেকেই কেবল আপন 
আপন শ্রেণীর নামমাত্র ধারণ করে; স্বধন্মোচিত সাধন ও নিয়মা- 

ুষ্ঠান কিছুই করে না। তাহারা নিতান্ত মূর্খ, কেবল তীর্ঘশ্রমণ 
ও বিজঞয়া-ধূম পান করিয়া জীবন-ক্ষেপ করে। বেদাস্তানুমত তত্ব- 
শঞানের অনুশীলন ইহাদের আদি ধন্ম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু 
পরে ইহারা তন্্ ও যোগ-শান্ত্র অবলম্বন করিয়া তদমুঘায়ী অনুষ্ঠানে 
এরও হইয়াছে। তদনুলারে অনেকে ফোগ সাধন ও অলৌকিক 



৩২ ভারতবযায় ডপাগক-মস্ছাদায়। 

ক্রেবানটান ছারা দৈব শক্তি প্রকাশ করিচ্ছেও চেষ্টা পায়। দায়ি 

হানে লিখন আছে, একটি দণ্টা তিন ঘণ্টা কাল নিশ্বাস রোদ, নি 

হইতে দুগ্ধ শিঃলারণ, কেশ দ্বারা অস্থিচেইন ও বোতলের মা 

আগ গ% *াবশিত কততে পাবে। 

যদি তাব। সিজার কিন্তু পশ্চাও দৃন্ট হইবে) উঠা 

অন্তর্গত নালা সপিস্তুহ বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হহয়া। 

দূর শা ডো কৌগীন ধাবণ কবে ও মুঠ 3 

হব রা শব দাহ না কাযা ম।এনার মধো স্থাপন অথনা জল নফেগ 
্ি 

কাঁপরা গাকে | হঙাকেই মৃমমাধ ও জল-সমাধি বগে। 

লন্যালিনা জন জাম" দাক্ুযন্ন জান্বন । 

বজ্মুজ মন্তপুত্যান্্নিব্ধনন্বাহ্, নজগ্রল্॥ 
ৃ্ 

মহান বাণ তু হমোসান। 

সন্লামাবের যুত দেহ সদা দ্ধ করিবেনা গন্ধ ছ্বান সম 

করিয়। মু ্ রকার মধো প্রোত কারবে অথথ গলে মন ক নি ত। 

কাশী, মুজাপুব প্রভৃতি পশ্চিমানর শরদ্েশে কেহ দেই এব 

গ্রস্থরাণারে শব সংস্থাপন কবিয়। মাধ দেয়। 

দশনামাদের মাধ উন্ভম উত্তম পাঠ ও এখান গাধান হরি 

শপ এ পানা $ 775 €- লি ০ 

হইয়া গিবাছেন। শঞ্কবাচাগা যে নস্ত আন বষক ₹ দন 

(খত হইয়াছে । আনিন্দনহথা ও অননশগও 
$ করেন, ভাতা পুববিই ছে 
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চার প্রথত বলিয়া এ্রদিদ্ধ আছে ভদার শিবা আদল ত 

শঙ্ব দিথিজয় নামে ভাতার চবিভগর্ভ একখানি গ্রন্থ বন বা 
4 

ও ভাহাব কৃত সুর ভাষ্য উপনিয্াযা এড তি সমু তার 
না 

প্রস্তুত করিয়া যান। অমরকৌোধের এবজন টাকাকারেব 



দ্শনামী। ৩৩ 

রাঁমাশ্রম । পঞ্চদশী গ্রন্থ ভারতীতীর্থবিদ্যারণামুনীশ্বরের প্রণীত 

বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে | বেদ-ভাষ্যকার মাধবাচাধ্য সন্স্যাসধন্মী অব- 

্ম্বন করিলে বিদ্যারণ্য স্বামী নামে খ্যাত হন। ৃ 

ইহাদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি অধ্যবসায়শালী ও উৎসাহ- 

বন দেশ-পর্য্যাটকও হইয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচারধ্য নিজে শিষ্য-গণ 

দমভিবাহারে লইয়। ভারততৃমির দক্ষিণ সীমা হইতে উত্তরাভিমুখে 

নান! দেশ পরিভ্রমণ পুর্ববক উনার উত্তর সীমাবস্থ হিমালয় পর্ববত 

আরোহণ কবিয়া কেদারনাথ পধ্যস্ত গমন করেন । এখনও অনেকে 

দঝিণে মেতৃবন্ধ, উত্তরে ব্দরিকাশ্রম, কেদারনাথ, কৈলাস-পর্ববত 

ও মানসসরোবর এবং পশ্চিমে বেলুচিস্থানের অন্তর্গত হিলাজ % 

পর্যান্ত পর্যাটন করেন ও কেহ বা ভ্রমণোৎ্সাহে সমধিক উৎসাহিত 

হইয়। তদপেক্ষায়ও দূর দুবান্তর মাত্রা করিয়। থাকেন। 

১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভাগীরথভারতী নামে একটি 
গবমহংমে সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা ঘটে। তিনি 

্বণ-পথে দক্ষিণে সেতৃবন্ধবামেশ্বর, পূর্বদিকে অনেকানেক বন পর্ববত 
আম পূর্বক বিবন্্র কুকিদের দেশ, পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
নাবুল, কান্দাহার, [হঙ্গলাজ ও খোরাশান এবং উত্তরে হিমালয় 

* এই গ্বানের সংস্কৃত নাম হিঙ্গল!। ইহ হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ-ভূমি। 

লক্লাবন্ত' ভিতর লামা মহনী লীনন্তীত্বন: | 

থারকী ঘা লগ্থানাঘা লিযুত্যা মা হিবিজ্লকী | 

তন্ত্র্ড়ামণি। 

সতীর বক্গরস্ক, হিঙ্গলাতে পতিত হয়। সেখানে ভীমলোচন তৈরব এবং 
কোটরীনা্ী দিগন্ববী ভরিগুণ! মহ।মায়! বিদ্যমান আছেন। 



৩৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সন্প্রদায় । 

উত্তরণ পূর্বক ভোট-দেশের মধা দিয়া পশ্চিমা ভিমুখে চীনতাতারের 
অন্তর্গত ইয়ার্কন্দও পর্য্স্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি কয়েকবার সমু, 

পথেও যাত্র। করেন । আমার সহিত সাক্ষাতকার ঘটিবার নুযনাধিৰ 

তিন বগসর পূর্বে এক বার করাচী বন্দরে একটি দঙ্গলী গোসশইয়। 

অর্ণবপোতে অ।রোহণ করিয়] পশ্চিমাভিমুখে গমন পূর্বক আরবের 

অন্তঃপাতী মস্কট নগরে উপনীত হন এবং তথা হইতে এ জাহাজেই 

দক্ষিণ মুখে যাত্রা করিয়া মরীচ অর্থাৎ মরিশস্ দ্বীপে অবতরণ কৰেন। 

তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়! উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন ৫ 

আদেন নগর অতিক্রম ও লোহিত সাগর প্রবেশ পুর্ববক মকা নগর 

দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া ক্রমশঃ উত্তর মুখে চলিয়া যান। কিছু দুর 

গিয়। তদপেক্ষা একটি বৃহ সমুদ্রে পড়েন ও পশ্চিমোত্তর মুখে গমন 

করিয়। মক্কার পশ্চিমাংশ হইতে যাত্রা! করিবার ১৭1১৮ দিবস গে 

সমূদ্রতীরস্থ একটি পর্ববতের উপর জ্কালামুখী দেখিতে পান | 

গষ্টাবদের অস্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দে পুরাণপুরি নামে একটি 

উর্ধাবা সন্ন্যাসী বিদ্যমান ছিলেন। দেশপধ্যটনে তাহার এরণ 

উৎসাহ ছিল যে, তদীয় ভ্রমণ-বৃত্ান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে বিশ্ায়াগা 

হইতে হয়। তিনি কান্যকুজ-নিবাসী একটি রাজপুতস্জাতীয় ক্ষতি 

পলাশ 
__িশি পোপ তি পীশাতি টাও 

পা পপ শট পেপাল পাশ পপ 

পপ পপি 

* প্র জালা-মুখী লিপারি-দ্বীপন্ত ট্রলি নামক আগ্রেয়-গিরি বপিরা হম 

বোধ হইতে পারে। পরমহংদ বলেন, প্র পর্বত রুদশাম দেশের অন্তর্গত ৭ 

অতি নিকটস্থ। ইটালীর রাজধানী জগদ্বিখ্যাত রোমনগরও উল্লিখিত দীগের 

সমীপস্থ বটে, অতএব এ অংশে এ অনুমানের সহিত তাহার কথার অপি 

হয় ন।। কিন্তু সে অঞ্চলে পাম নামে কোন দেশ বিদ্যমান নাই। পারদী 

ভূগোলে তৃর্কিদেশের এক প্রদেশের নাম কম এবং সীরিয়। ও দমিদ্ক নগরে 

নাম শাম বলিয়া লিখিত আছে। 



শি 
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ঘের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। নয় বুপর বয়ঃক্রমের সময়ে অর্থাৎ 

১৭৫২ অথবা ৫৩ খৃষ্টাব্দে পরিজনের অজ্ঞাতসারে গৃহ পরিত্যাগ 
* 
॥ 

চা 

৮৯২ ? € পি 7 ৫ 
726 £ি ডি, দি & 2%ি এ ন্ট 

728287555 ৪ 
বং ৃ মা 

7777) 4. 
] 1 ৰা 11111 [111 , 1 1] । 11 

11.0110111111111118 
পাট বদ] 

শী 

212 রি 

৮৬ হুদ রি 

শপ 

পুরাণপুরি। 
পু্বক বিঠুরে আসিয়া সন্ন্যাপাশ্রম অবলম্বন করেন। এ সময়ের 
"রও ১৭৫৬ ধুষ্টান্দের মধ্যে কোন সময়ে প্রয়্াগে আগমন করিয়া 



৩৬ ভারতবষায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

উদ্ধবান হন| তিনি উত্তরে ভোট & অর্থাৎ তিবব, দক্ষিণে সিং 

দ্বীপ ও পূর্বদিকে ব্রদ্ম-দেশ পধ্যস্ত গমন করেন এবং পশ্চিমে দিব 
নদাদি অতিক্রম করিয়া আফগানিস্থান, খোরাসান, কাস্পীয়ন সা, 
রের সমীপস্থ নানা স্থান ও রুশিয়ার অন্তর্গত আস্ত্রাকান প্রি 
বিবিধ দেশ, প্রদেশ, নগরাদি পরিভ্রমণ পূর্বক আসিয়া-খণ্ডের পণ্শি 
সীমায় উপস্থিত হন। তাহাতেও পরিতৃপ্ত ও প্রতিনিবৃত্ত না হইয় 
ইউরোপীয় রুশিয়ায় প্রবেশ পুর্ববক মঞ্ষ-নগর পধ্যন্ত পধাটন করেন। 

তিনি তথা হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমনের সময়ে ও তাহার পরে তু 

ইরান, খরক-দ্বীপ, বাহপিন্-দ্বীপ, মক্কা, বোখারা, সমরকন্দ, (ডেট 

প্রভৃতি নানাবিধ দ্রেশ, প্রদেশ, নগর ও গ্রাম ভ্রমণ করিয়া নেও 

যুগলের তৃপ্তি সাধন করেন । তিনি বলিয়৷ গিয়াছেন, আমি তুর্কি-দেশী 
বস্রা নগরে গোধিন্দরাও ও কল্যাণরাও ন[মে ছুইটি বিকু-মি 
দেখিয়াছি ও আরবদেশীয় মস্কট নগরে, তাতার-দেশীয় বাখনগরে € 

খরকদ্বীপে অনেক হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি । আব তিন 

ইহাও কহিয়াছেন, আময়ার অন্তর্গত রুষ-দেশের আস্তাকান-নগরে 

অনেকগুলি হিন্দুর অবস্থিতি আছে; তাহারা আমাকে যথেউ আদ 
অবেক্ষ। করিয়াছিলেন। কত কত বন পর্বত অতিক্রম করিয়া ৫ 

নানা প্রকার অসভ্য ও বর্বর জাতির মধা দিয়া পদ-ব্রজে এত দু! 

ভ্রমণ করা সাধ।রণ বাধ্য ও সাধারণ উত্সাহের কন্ম নয়। 

আমাদের এ উদ্ধবাহু ঠাকুরটি অনুগ্রহ করিয়া ছুই এক বাং 
রাজ-কার্ধ্যও করিয়! দিয়াছেন। তিনি যে সময়ে ভোটদেশের 

_ শশার 

পপি পপি ৮ সস পিল ৮ পিপি পপি পস্প পপপপসী ৩ পাপী সপ পাস এ৯ ০৯৯ পন শপ পপ ক পপ পাশা 

* বাঙ্গালা ভূগোলে যে দেশের নাম তিব্বং বলিয়। লিখিত হয তা 

প্রকৃত নাম ভোট। 
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রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে সময়ে তথাকার রাজ- 

পুরুষেরা হার দ্বার গবর্ণর জেনেরল হেস্টিংসের সমীপে রাজ- 

কার্ধ্য-সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি সেই 

সমস্ত লইয়া বারএল, ও এঁণয়টু সাহেবের সমক্ষে অর্পণ করিয়া 

যান। আর এক বার তাকে কাশী-নগরীতে রাজা চেত সিংহ ও 

তথাকার রেসিডেন্ট গ্রেহাম সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। 

কয়েক বগুসর পরে গবর্ণর জেনারল তাহাকে আশাপুর নামক এক 

খানি গ্রাম জায়গীর দেন, এবং তিনি তাহা বরাবর নিষ্ধর ভোগ 

করিয়া আইসেন। 

তাহার বুদ্ধি, বাধ্য, সাহস ও মধ্যবসায়ের বিষয় পর্যযালোচনা 
করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি ইউরোপীয় বিষ্ভায় সশিক্ষিত হইলে) 
হয় ত, দ্বিতীয় রামমোহন রায় হইয়া উঠিতেন %1--এদেশীয় সভ্যতর 

নব্য সম্প্রদায়! তোমরা কমলা-দ্েবাব শ্রসাদ-লাভ উদ্দেশে ধূম-ধ্বজ 

»০ার লমুদ্রযানে সুখে শয়ান ও স্বচ্ছন্দে দোলায়মান হইয়া, চবব্য 

০য্য লেহা পেয় ০তুধিধ ভোগ উপভোগ পুৰ্বক, অরেেশে কমলা- 
তীর্থ বিলাৎ-ক্ষে& দর্শন করিতে পার, ও তথাকার অসঙ্া চাক্চক্য 
প্ণনে চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়া, বিলাতীয় বেশ ভূষাদি ভৌতিক 
বিষয় মাত্রের অনুকরণ পুরঃসর, আপনাদের অসারবত্তাও প্রকাশ 
করতে মমর্থ হও; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, এ অংশে অশিক্ষিত পুরাণ- 

৪ 
ঘর সপ শী পশাশ পিসপ পি শ্সাশিটশিশীশীশিটি শীত 

পল বিজলী ২ ২স্সিস্টি শশা াশশীিশিস্পীটসিশিদি আরে চে 

* পুরাপুরি যে ভ্রমপ-বৃত্তান্ত (১) হইতে এ বিষয়টি সংক্ষেপে সংগৃহীত 
ইল তাহ ১৭৯২ খৃষ্টানদের মে মাসে সঙ্কলিত হয়; তখনও ঠিনি দেশ পর্যটনে 
একবারে ণিবৃত্ত হন নাই । 

ইন 55555552254 

( ১): 52110 [০9621:01705, ৮০1. ৬, [0 37-40. 



৬৮ ভারতব্ষীয় উপাসক.সম্প্রদায়। 

পুরির উৎসাহ, অধ্যবসায়, কৌতুহল ও প্রতিবিধিৎসা অদ্যাপি তোমা, 

দের আদর্শ-ভূমি হইয়া রহিয়াছে। তোমাদের শরীর গুলিই কেক 

বামনরূপ ধারণ করিয়াছে এরূপ নহে, মনও তাহার অনুপযুক্ত হয 

নাই। “আকারসদৃশী প্রজ্ঞা” কেবল দিলীপেরই হইতে হয় এমন নয়) 
তাদৃশ কবি উপস্থিত থাকিলে, ভাঁবান্তরে তোমাদেরও সেইরূপ বম 

করিতে পারিতেন। শরীর খর্বব*, মন খর্ব, আয়ু অল্প, ইহাতে মা 

শুভ প্রত্যাশার সম্ভীবনা কি? ভারত-ভূমির প্রকৃতি-সিদ্ধ বলবাধ 

দিন দিন ক্ষীণ ও বিলীন হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। শিক্ষা) 

স্বভাবের ক্ষয় কত পুরণ করিতে পারে? ধন্মনীতির অনুশীলন ও 

অনুষ্টান-শিক্ষ! এদেশীয় শিক্ষা-প্রণালীতে সন্নিবেশিত করা রা 

পুরুষদের শ্রেয়; বোধ হয় নাই। অতএব সে বিষয়ের ত কথাই শাই। 

একবারেই মরু-ভূমি ! গতপণার ধন-লোভ ও শুন্য-গর্ভ অভিমান 

বিষ্ভ।রণয অধিকার করিয়াছে । অশেষ দোব!কর পানীয়দেে এ 

পুণ্য-ধামের সকল গুণ সংহার ও কণা অকণ্যাণ বন্ধন করিতেদ্ধ। 

উচ্চতর ও মহত্তর গুণ সমুদায় তথায় স্থান প1ইতেছে না1'। আধ 

লা শপ শিশপীপপপাশাশীীপটিিিিিটা্ীশিশীীবি শশী শাসক 

* পুর্বকালীন গ্রাকেরা বে হিন্দুিগকে দীর্ঘ-কায়, মাহসা ও আমির 

থণ্ডের অন্য অন্য সকণ জাতি অপেক্ষা রণ-প্ডিত বলিয়া বর্ন কারয়াহণ 

তাহার। এখন ক্ষুদ্র-কায় হইসস ক্ষুদ্র হইয়। গেল! হায়! দর বলিষ্ঠ, দীঘাধার 

বীরপুরুষণদের কুলে কতক গুণি পিপীলিক| জন্সিলাম ! এ ছুঃখ রাধিবার 

নাহ! আমাদের সে দিন কি আর (ফিরে আসবে না? 

1 সাধারণ বিষয় সম্বন্ধীয় সকল কথারই প্রায় বাভিচারস্থণ « 

অতএব এ সুকণ কথারও নাই এমন নয়। এখন প্রত্যেকে আপনাকে বা 

চার-স্থল মনে করিলেই মার প্রতীকার-চেষ্টার সম্তাবন। থাকে না। 

কে | 

ডি. 



দশনাসী। ৪৯ 

কত লোকের কথাই বাকি কহিব 2 « ততোইহধিকঃ 11” 

উভয় দলের মধ্যেই বাক্য-নিষ্ঠার অসন্ভাবে পরস্পরের মন পেষণ 

করিতেছে । মিথ্যা, শঠতা, প্রতারণা ও তন্নিবন্ধন মোকদমায় দেশ- 

মধ্যে যে কিরূপ অনল স্বালিয়। দিয়াছে, তা বলিবার নয়। পর্ববকালে 

যে হিন্দুজাতির ন্যাঁয়পরতা, সত্যবাদ্দিতা, শান্তশীলতা, পান-দোষ- 

বিহীনত, ব্যবহার-বিমুখতা *% ও সর্ববাংশে বিশুদ্ব-চরিত্রতা দেখিয়। 

বিদ্বেশীয় লোকে বিস্ময়াপন্ন হইত, যাহাদের মধ্যে ধণ-দান ও তাদৃশ 

অন্য অন্য অনেক বৈষয়িক ব্যবহার বিষয়ে খত পত্রার্দি লিখন এক সময়ে 
অপ্রচলিত ছিল, যাহারা ধনাদি রক্ষার্থ কুলুপ দিয়া দ্বার রুদ্ধ করা 

অনাপশ্যক জানিত ৭ ও শত বওসর অপেক্ষাও অল্পকাল পূর্বের যাহা র' 

্ধা-সাক্ষী ও ধর্মম-সাক্ষী করিয়া মকুণ্ঠিত হৃদয়ে খণ প্রদান করিত, 
এই সেই হিন্দুদের এখন এইরূপ ছুর্দিশ। উপস্থিত হইল ! হায়! 

কি ভারতভূমিই এ অংশে কি হইয়া গেল! অশিক্ষিত লোকের যতই 
দুর্গতি হউক ন| কন, প্রীতি-নিকেতন শিক্ষিত-সম্প্রদায়! লোকে 

তোমাদেবই বিস্তুর আশা ভরস! করিতে পারে এজন্য তোমাদিগকেই 

ট্র কথা বলিতে মন যায়। কিন্ত্রু তোমাদেরই ভাই অপরাধ 

কি? অকারণে কোন কাধ্যের উৎপত্তি হয় না। কারণসঙ্কর 

* মোকদ্গায় বিমুখত।। 

| শানাধিক দ্বাবিংশতি শতক পুর্কে আলেকজাগার ও মিগা্চিনীম এবং 
তাহাদের সহচর গ্রীকের| এরূপ দেখিয়! চমতরুত হন। তাহারা ভারতবর্ষের 
একট লোককে ও মিথ্যা কথ! কহিতে শুনেন নাই। এবং কথন খে কেহ 
কতিয়াছে এমনও জানিতে পারেন নাই। কিঞ্চদধিক দ্বাদশ শতাব পূর্বে 
টাণদেশীয় তীর্থ যাত্রী হিটএনথসঙ্গও হিন্দুদের এবপ ন্পবিত্র চরিপ্র বর্ণন 
করিয়া যান। 



৪৪ তম তবব।ধ তশ।পাকলাশেদা।সি। 

উপস্থিত হইয়াই আমাদের এই ছুর্দশা ঘটাইয়াছে।--ভাই হে! আছি 
মুক্ত-ক্টে বলিতে :ও স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে পারি, এদেশ সমস্থ 
বিদিধ বিষয়ের &% বর্তমান অবস্থা বিদ্যমান থাকিতে, বাঙ্গালী; 
পুনরায় আশানন্দের ৭ অসম্তাবিত উদ্ভব হওয়াও যদি বথঞ্চিং 
সম্ভব হয়, তথাচ একটি রামমোহন রায় আর এখানে জন্মগ্রহণ করি, 
বেন না!! বিশুদ্ধবুদ্ধি রাজপুরুষেরা আমাদের প্রকৃত রূপ ব্যাথার 

ব্যথী হইলে যদিই কিছু প্রতীকার করিতে পারেন, তথাচ অনি 
নৈসর্গিক দোষ কে নিবারণ করিবে ? ভারতবর্ষের ই্গ রাজ-রাজদ্বের 

নিত মহচর-স্বরূপ স্বাস্থ্ক্ষয়, পাপ-বৃদ্ধি ও ছুমূল্যতা দোষই বারি 

প্রকারে দূরীকৃত হইবে ? আবার সর্ববাংশে অতি-প্রবলের সহিত অতি 

ছূর্বলের শাস্ত-শামিত সম্বান্ধের বিষম্যু চরম ফল মনে হইলে হৃতকম্স 

উপস্ফিত হয়। যে সমস্ত কারণ-প্রভাবে আমাদের উল্লিধিত 

অকল্যাণ-রাশির সঙ্ঘটন হইয়াছে, সেই সমুদায়ের কার্ধ্য-গ্রবাহ 

নিরন্তর চলিলে, আমাদের বিপত্-প্রবাহ কোথায় গিয়। শেষ হই 

কে বলিতে পারে? একবার ভাবিয়। দেখ দ্রেখি কি সর্বনাশ উপ 

স্থিত! ভাল এক অপ্রাসঙ্গিক শোঁচশীয় বাপার উ্গাপিত কবিরা 

তান্তঃকরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলাম। উপায় যে কিছুই দেখিন। 

ভেবেও কুল পাই নে। এদেশের উত্তর কালীন অবস্থা পর গর 

কেবল ধুমাকীর্ণ দেখিতেছি । বিষাদ ও অবসাদ আিয়! জীবন জড়ী 
ভূত করিল। যেন কুআটিকাঁয় হুৃদয়-ভূমি আচ্ছন্ন করিয়! ফেলিল।- 

পপিস 
2 শা্প্পাশিশীীশী্পীশিতিটি ৯ শশী 2 শশী ০২ পপ 

* জলবাধু বাঁল/-ব্যবহার, শিক্ষা-প্রণালী, অসময়ে ও অতিরিক্ত পরিমাণ 

পরিশ্রম, শ্বাস্থ্যরক্ষা 13 বলুদ্ধির চে বিরহ, ধর্মনীতির অন্শীণন $ 

সনুষ্ঠানে বত্রাভাব, সামাগিক ব্যবস্থা-প্রণালীর দোঁষসমূহ ইত্যাদি বিষয়েব। 

- স্ুগ্রসিদ্ধ বলবান্ 'আঁশানন্দ টেকির। 



দটা। ৪১ 

ঘোর ছুর্দিন | অমাবস্যার নিশীথসময় !-বিদ্বাৎ-শুন্য মেঘ চ্ছন্ন " 
তাঁমসী বিভাবরী ! | 

প্রকৃত প্রস্তাব আর ভুলিয়া থাকা উচিত নয়। দশনামীর! ভিন্ন 

নিন বৃত্তি ও সাধন অবলম্বন করিয়া দ€্ডী, পরমহংস, সন্ন্যাসী প্রভৃতি 
হম্ন ভিম্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। পশ্চাৎ যথাক্রমে সে সমস্ত পিখিভ 

52175 | 

দণ্ডী | 

হাব দণ্ড *% কমগুলু সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন, উহাদের নাম 
₹%1| মাত!, পিতা, পুক্র, কন্যা ও ভাব্যা-বিহীন ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্য 
কাগাব দণ্ডা হইবার অধিকার নাই ণ'। এই রূপ ব্যক্তি সন্নযাপ'শ্রম 

পাপ শশা ৯৩ পা শ্পিপেশীশিস পপি পি শশা শপ পাশপাশি পশপপিপ্পি 

* 20 বংশদগু। সেই বংশের গ্রপ্থি সমুৰায় হইতে যে সকল শাঁথা নির্গত 
ই 21২1 কর্তন করিয়া কিছু ক্ছু অবশিষ্ট রাপা হয়! থাকে। 

| পিতা, মাতা, শিশু-পুজ্র ও সুপতী ভার্ধা বিদ্ভমান থাবিত্তে দণ্ডগ্রহণ 
কবল, ডাহা বিফল হয় ও বিষম প্রতাবায় জন্মে। 

ভিিনাঘা ঘীললযুলজ্জান্লাঘা নহনীষ্্ফি। 

বকর ছি নিদ' লবন মূ: জ্ত্ানুব্তঘাহখাল ॥ 
নিন গিঘী ইলি। অং ন্বুগাইব্তঘ।ব্যাল্। 

নঙ্গাল নিদ' নঘ] কীহনাক্স' বালিজ্সনি ॥ 
ন্হিন মাআলানল ঘন্য জ্ধান্লা ঘুনল্লঘা। 

লহাঘঘাহথ নব ঘা দ্ঘি নহলিস্বহি। 

ল খুকম্াদি মিচ বীহ্লা' সদক্মন ॥ 

পির্বাণ তন্ত্র হয়োদশ পটল। 



৪২ ভারতবষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

অবলম্বনে কুত-সঙ্কল্প হইলে, কোন ভক্তি-ভাজন দণ্ডি সন্নধান 

উপস্থিত হইয়া আত্ম-বাসনা অবগত করেন। করিলে, সেই দণ্ডা 

প্রশ্নাদি দ্বারা তাহাকে ঘে বিষয়ে নিতান্ত দু প্রতিজ্ঞ ও যথাথই পি 
মতা, ভাব্যা, পুক্রার্দি-বিবঞ্ভিত জানিতে পারিলে %, যথাবিহিয 

উপদেশদান ও তদর্থ কতকগুলি ক্রিয়। সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হন। 

দণ্ড গ্রহণ ব্যাপারটি শিষ্যের পুনজ্ভম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। ঘর 

তাহার শরীরে ফুকার দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, অন্নপ্র।শন ও গুন! 
সংস্কার করিয়া দেন এবং দশাক্ষর মন্ত্র নামে একটি মন্ত্র উপদেশ কঠি! 
থাকেন। এইটি ইহার্দের মূলমন্ত্র। ইহারা এইটি জপ করিয়া আন 
কাধ্য সাধন করেন। দগু-গ্রহণের সময়ে শিখা ও সুত্র অর্থা 

যচ্ছ্তোপবীত পরিত্যাগ করিতে হয়। একটি গুবাকের সহিত মেই 

শিখা ও যজ্ঞোপবীত সংযোজিত এবং ঘৃত ও মৃত্তকা দ্বারা বিলেগিত 

করিয়া যথাবিধানে অগ্রিকুণ্ডে নিঃক্ষেপ করা হয়। তাহা ভঙ্মাতু 
হইলে, শিষ্য ভক্ষণ করেন। করিলে, তৎক্ষণাৎ নরনারায়ণ হইয় 

উঠেন এই রূপ লিখিত আছে। এই নিমিত্তই লোকে বলে 'পৈঙ 

পুড়াইয়! ভগবান্ হয়'। 

গুরু যথাবিধি মন্ত্রে/চ্চারণ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া শিষাকে দং 

কমণ্ডলু ও গেরুয়া বন্ধের কৌপীন প্রদান করেন। এ দণ্ডের এব 

স্থান যজ্ভোপবীত-জড়িত ও একটু গেরুয়৷ বন্ধে আবুত থাকে। এন 

গাছটি দশ্তীদের পরম পদার্থ । তাহারা উহার উপরিভাগে মহাকাণী। 

28542 48325 
স্পা পা পিসি পপি + 

* উল্লিখিত চুইটি বিষয় জানিবার উদ্দেশে অনেক গুপি ব্যাপারের আঠা 
রা করেতে হয় ভাধার সবস্তর বিবরণ করিতে গেলে সাহিশয ৭ং 

হৃহয়। পড়ে। 



দণ্ডা। ৪৩ 

পা করেন ও তথায় মহামায়া বিদ্যমান আছেন এইরূপ ভাবনা 

করিয়া থাকেন। 

স্সআানগি লক্কালামা হৃব্ভীসৰি নিলানম। 

নর দুলা লক্থান্গান্ঘা হুয্ভীঘহি স্ুহা লন: ॥ 

ঘাল্বালাবামব্হত্ ছি ঘন্মাঘন্মনবী$মন; | 

নন লানা দিলা ব্জামী ল্ম হুব্ভান্লিকী ব্মিনম্ ॥ 
নির্বাণ তন্ত্র । 

মগ্ঠাবধি দণ্ডের উপরে মহামায়া বিদ্যমান বলিয়! ভাবনা কব ও গ্রদণ্ডের 
ইউপি মইকালীর মানসী পুর্গ! করিতে থাক। তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ 

4 ধন্মাধর্ধ্ের মতীত। তোমার মাতা, পিতা, স্বামী সকলই দৃণড-সন্নিধানে 

আস্ত । 

দণ্তী ও পরমহংসেরা কহেন, দশনামীর মধ্যে তীর্থ, আশ্রম, সর- 

বনী ও ভারতীর কিয়দংশ এই সাড়ে তিন শ্রেণী শঙ্করাচাধ্যের প্রকৃত 

[এখা সম্প্রুদার। তাহার! শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্তিত মতের অনুবস্তা 
থ।কিয়। যখাবিধি ধন্মানুষ্ঠান করিয়া! আসিতেছেন। অবশিষ্ট সাড়ে 

5৭ শ্রী ম্বধন্ম হইতেস্মলিত হইয়। অনেক প্রকার অনুচিত আচ- 

রণে শনুবক্ত হইয়াছে । দ্রণ্তীর! দণ্ডগ্রঠণের সময়ে পুর্ববনাম পরি- 

হান করিয়া একটি নৃতন নাম ও উল্লিখিত তীর্থাদি চারি উপা- 

44 একটি উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

ইতাথা পিশুণোপাসনাই মুখ্য ধণ্্ী বলিয়। জানেন ও অনেকে 

হদর্গ প্রণব জগ ও তদুপযুক্ত অন্য অন্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 

২1৮র। তাহাতে অসমর্থ বা অনধিকাঁরী, তাহারা শিবাি কোন সপুণ 

“হাব মন্ত্র লইয়া তদীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। 



হত সদ 8 কম সপ খু স্ব] ও সি 8 খা ত। স্পেন ক 

ইহাদের মহাবাক্যগ্রহণ নামে এবটি ক্রিয়া আছে। উপন্ষিনা 
মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক ও জীবব্রক্গের অতেদ-বোধর 
কয়েকটি মহাবাকা % আছে; এ ক্রিয়ায় তাহারই একটি তিবলম্বম 

করিতে হয়। 

ইহারা মস্তক মুণ্ডন, শ্মশ্রঃ পরিত্যাগ ও গেরুয়া বস্ত্র পরিধান এবং 
বিভূভতি ও রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করেন, ও পূর্বেবই লিখিত হইয়াছে, 

দৃ€ড কমণ্ডলু সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহারা শপরাগর 
সমুদয় দশনামীর অপেক্ষা শুদ্ধাচারী। প্রতিদিন কমগুলু ও পরিধো 
বস্ত্র ধৌত করেন, সন্ধযাবন্দনাদি কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন 
এবং প্রতি অমাবস্য।তে অথবা দুই মাস অন্তরে ক্ষৌরী হইয়া থাকেন। 
ধাতু ও অগ্নস্পর্শ করেন না, স্থৃতরাং স্বয়ং পাক করিয়৷ খান না। 

কোন ত্রা্ধণের গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ অর্থাৎ প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণ করেন, 
অথবা সঙ্গে ব্রহ্মচারী থাকে তাহ।রই হস্তে ভোজন করিয়৷ থাকেন। 
দি-ভোজন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতির অন্ন-গ্রহণ ও শাঙ্রাখ 

খেলকা প্রস্ভৃতি স্যৃতবস্ত্র পরিধান ইহাদের পক্ষে বিধেয় নয়। নগরে 
বসতি করাও নিষদ্ধ ॥ উহার সমীপস্থ কোন স্থানে নি্জনে একাকী 
অবস্থিতি করাই উচিত। কিন্তু ইহাদিগকে এই শেষোক্ত নিয়মটি 
সর্বতোভাবে পালন করিতে দেখা যাঁয় না। পশ্চাজিখত গরমহা 

আবধূত প্রভৃতিকে উক্তরূপ শুদ্ধাচার অবলম্বন করিয়া চলি 
হর ন!':। 

কপার পিস ৬৯-০০-২৮২৮ পিশিশশিশিপশটি তি শী শশা শি শিিশিীশীপপপপীপীশিপাশী শী স্পা সিসি তি 

* পরমহংসের প্রস্তাবে মহাবাক্যের বিষয় লিখিত হইবে। 
৫ ম]ুলাতণ দি দক্গদায়ের আচার, ব্যবহার ও ধর্মানুঠাণ অনেকাে 



দা | ৪৫ 

দণ্তীর! শুদ্ধাচারী হইলেও, তম্ের মধ্যে ইহাদের গুপ্ু ভাবে 

মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়। যায়। 

পত্বনচ্র' ঘহা বন্ঘ হুমলান জিনল্িয। 
গ্রাণতোধিণী দখি-প্রকরণ। 

তুমি জিতেন্ত্রিয়) গোপনে মদ্যমাংসাদি পঞ্চতত্ব গ্রহণ করিবে। 

পি 

%11হনীন চতুর্থ আশ্রমেরই মন্ুক্ূপ। তাছাদের যেরূপ নিষ্মাদি লিখিত 

হহল, পশ্চাল্লিখিত মন্ু-বচন গুলিতে প্রায় সেই রূশই ব্যবস্থিত রহিয়াছে। 

., আনাহাহুলিলিদ্ধবান্ল: দনিনীদন্বিনীপ্ুলি: | 

বনুদীঘু জালস্ত লিবদন্: দবিলিজন্ ॥ 

মনু ৬ ৪১ 

কমগুলু প্রস্ৃতি গ্রহণ পূর্ববক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া! ও মৌনাবলম্বন 
পুবনর সমাপগ্রাপ্ত সুখ্দ সামগ্রাতে নিম্পৃহ হইয়া পরিভ্রমণ করিবে। 

লন্িংলিকন: জ্ঞাকুমাললগ্লাপ্রলাশ্বগ্রন্। 

তদন্বঙী 5ঘত্বঘুন্দীগুলিলানঘ লা্ছিন: ॥ 

মনু ৬। ৪৩ 

অগ্রিষ্পর্শ পরিত্যাগী, গৃহ-শুন্ত। শারীরিক কষ্টাদিতে উপেক্ষাকাগী। স্থির- 
14 ঞ পররদ্ধে একাগ্রমন| হইয়! অছোরাত্র অরণ্যে অবস্থিতি করিবে; কেবল 
1৮, ধ এক একবার গ্রামে যাইবে | 

দশ বীয্লত্বঃলম্ু: জানী হুব্ভী জবন্তুদ্ননান্। 

শিন্ঘংনিসনীনিম্থ ভ্বীলূনান্মঘী ভজল্ ॥ 

মন্তু ৬। ৫২ 



৯ অ।মতসন।য ভি 11 স্ব শিঙা] অগা। সি । 

ফলতঃ শাক্তদ্দের যেমন পশ্বাচারী ও বীরাচারী নামে ছুই স্গ্রণয 
আছে, ইহাদেরও সেইরূপ দুই দ্বল আছে শুনিতে পাই। কোন 

কোন দণ্তী অতি সংগেঁপনে মদ্য মাংসাদি ব্যবহার করেন, অপর 
কেহ কেহ করেন না। 

দণ্ডীতে দ্বাদশ বতসর পর্য্যন্ত উল্লিখিত নিয়ম সমুদাঁয় পরিপানম 

পূর্বক দণ্ড ত্যাগ করিয়া পরমহংস আশ্রম অবলম্বন করিবে এই ব্লগ 

বিধান আছে। 
সপ ০ এ চপ পপপীল পপ তা 77 তি শিশিশীশি ৮ শিশীশাাা্াাাপা শীতে শিশিটীশি ৮৮ শপ শি পপ শিাশীশী শী শিীীশিশাটী। 

কেশ, নথ ও শ্মগ পরিচ্ছিব্ন অর্থাৎ কর্তিত করিয়া রাখিবে এবং ও. 

কমগুলু ও ভিক্ষাপাএ্ সঙ্গে পইয়! ও কোন প্রাণীকে পীড়া নাদিয়া নিয় 

ভ্রমণ করিবে। 

হন্ধবালপ্বহন্ব' ল সলঙ্লন নরিধ্ধাই। 

সী দন্ীন্ি মনিন্রিনগ্রণি লক্সনি ॥ 

মনত ১৬। ৫৫ 

প্রাণধাধণার্থ দিনে একবার মাত ভিক্ষা করিবে, কিন্তু গর 

ভিক্ষায় প্রবৃন্ত হুইবে না । যতি ঠিক্ষাসক্ত হইলে পরে বিষয়াপ্ হইয় 

পড়ে। 

নিঘুল অনন্ত ক্ৰক্লাহ ল্ধানক্সল। 

প্ল হবাবন্বল্ধান নিল নিল্য ঘনিস্বকন্॥ 

মনু ৬1৫১ 

রন্ধনের ধুম রহিত হইলে, মুষলাঘাত ( অর্থাং ধান ভান! ) নিবু্ধ হইবে, 

চুণীর অগ্নি নির্বাণ হুইপে, লোকের ভোজন-ক্রিয়া সম্গন্ন ইটলে। এব 

শরাব (অর্থাৎ ভোঞ্জন-পার) পরিতাক হইলে, ধতিতে গ্রতিদন হি 

করিনে। 



দণ্তী। ৪৭ 

রাঙ্গাজ্ছঘা লচ্ঘ নু যি ুন্ু ন জান । 

বৃষ নীব নিলি:ছিচ্য লমন্ অহনস্ঘন্ম; ॥ 
দ্বাদশ বৎসরের মধো ষদি মৃত্্ু-ঘটন| ন1 হর, তাহ! হইংলে জলের মধ্যে দওড 

(নংক্ষেপ করিয়। পরমহংল হইবে। 

কিন্তু অনেককে এ সময়ের বহু পূর্বে দণ্ড ত্যাগ ও অন্য অন্য 

আনেককে উহার বন্ধ দিন পরেও দণ্ডাশ্রমে অবস্থিতি করিতে দেখা 

ঘায়। 

দণ্তীদদিগের অগ্নি-স্পর্শ নিষিদ্ধ, অতএব তাহারা শবদাঁহ করিতে 

পারেন না। হয় মৃত্তিকাতে খনন করেন, নয় কোন দেব-নদীতে 

নিক্ষেপ করিয়! থাকেন । 

কাশী ইহাদের প্রধান স্থান। তাহার অন্তর্গত কোন কোন স্থানে 

শঠ শত বণ ও পরমহংল একত্র দেখিতে পাওয় যায়। 
সপ রাজ 

৮ পিশাস্ি প পাশপাশি ১৮ শিস শ্ি শী শাশিপীিসাাস্পপীসসীপাশী শীট শোীশাশিটাশীিীীশীপসীপ শিপ িপপীপাীস্পসপিপীপিসাশিপাপাশী পাশপাশি পাপে 

মলম ল নিমাকী ভ্যাল্লাদ বব ল ভমপ্রন্। 

সাঘযালিনলাহ্ব: জ্আন্নাশ্বান্বত ব্বিলিশন; ॥ 

মনু ৬। ৫৭ 

৬ক্ষাদ না পাইলে ব্ষি্ হইবে না, লাভ হইলেও হষ্ট হইবে না| প্রাণ- 

ধান? মাত্ের উপযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। দণ্ড কমগ্ডল-রূপ মম্পত্তিতেও 

»ানভ-শুন্ত হইবে, অর্থাৎ তাহার মধ্যেও এই কুৎ্পিত বস্তট ত্যাগ করি অথব। 
5, 4৫ মানাহর বস্থটি গ্রহণ করি ইত্যাদি গ্রদ্গও করিবে ন|) 



ঘরবারী দণ্তী। 

ইহার! দণ্তী নামে প্রদিদ্ধ থাকিলেও, স্ত্রী পুজ্বাদি লইয়া সং; 

করে ও কৃষি-কর্্মাদি বিষয়-কর্ম্মও করিয়া থাকে। ইহারা পূর্ 
লিখিত দশনামের অন্তর্গত তীর্থ আশ্রমাদি উপাধি ধারণ করে ৫ 

মধ্যে মধ্যে দণ্ড, কমণ্ডলু, গেরুয়া বস্ত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়! উতথ- ভ্রমণ 

ও ভিক্ষা পর্যটন করিয়া (বড়ায়। 

পশ্চিমোন্তর প্রদেশে ও বিশেষতঃ কাশী জেলার মধ্যে স্থান 
স্থানে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোকের বসতি আছে। শিজ সম্দায়ে 

মধো ইহাদের বিধাহাদি চলিয়া থাকে । অপরাপর গহম্থ লোকের 

যেমন স্বগোত্রে বিধাহ করিতে নাই, ইহাদেরও সেইক।প স্জি মাঠর 

দণ্ডি-গুছে পাণি গ্রহণ করা বিধেয় নয়। সারদ! মঠের আন্তুগতি ভীর্ঘ 

ও আশ্রমে শৃঙ্গগিরি মঠের ভারতী ও সরস্বতীর গৃহে বিবাহ করিতে 

পারে, কিন্তু আপন মঠের কোন দগ্ডি-কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে 

পারে না। 

দরণ্তী অথচ গৃহস্থ এ কথাটি আপাততঃ স্থবর্ণময় পাঁধাণ-গাা 

মত অসঙ্গত ও কোৌতুকাবহ বলিয়। প্রতীয়মান হয়। বোধ হয়, 

কোন কোন স্থুরপিক দণ্তী প্দীলোকবিশেষের মধুর ভাবে নি 

হইয়। এই কৌতুক ঘটাইয়াছ্েন। সন্স্যাসীদের মুখেও এ বিষয়ের 

এহরূপ কথ|ই শুনিতে পাওয়া যায়। 



কুটীচক, বহৃদক, হস ও পরমহংস। 
পৃতদংহিতার জ্ঞানযোগ-খণ্ডে চারি প্রকার সন্ন্যাসীর বিবরণ, সম্নি- 

বেশিত মাছে; কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস। যদিও পরমহংসেরা 

5দ্-জ্ঞানাবলম্বী, কিন্তু সৃতসংহিতাতে মহাদেব পরমহংসাদি সমুদয় শৈব- 
মগ্ামীর আশ্রম-দেবতা বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত শৈব- 

মধ্্রধায়ের বিবরণ মধ্যে তাহাদেরও বৃত্তান্ত লিখিত হইল। 

লল্পন্বগ্রাক্মলহ্যানা লল্া হন! দল্দীন্ষিন: | 
তেহ্যানাত্্ ঘর্ম ব্যহ্মনীলাম্ত্ব মহ: | 
নানদক্সাম্মমব্আনালাভিন্সীহৃনা মনা । 

নম্মান্ ঘল্ন্ত জবান, ঘুর: ঘলনাঘিলা ভু; ॥ 
সতনংহিতা জ্ঞানযোগ-খও্ড। 

পর্ষচারীদিগের দেবা ব্রহ্মা, গৃহস্থদিগের সকল দেবতাই পুজা, মল্্যামী- 

(দিগের দেবত। মহাদেব, এবং বান প্রস্থদিগের দেবতা! সুষ্য। অতএব সন্যাসীরা 

নর্মকানে শিবের পুজা করিবেন। 

কুটাচক ও হংসের! শিব-লিঙ্গ অচ্চন| করেন, বহুদকের! দেব-পুজায় 

প্রবৃত্ত হন, পরমহংসেরা কেবল গ্রণব-জগ ও জ্ঞানামুশীলন করিয়। 

খাকেন। সুতসংহিতার জ্ঞান-যোগ-খ্ড হইতে ইহাদের ক্রিয়ানুষ্ঠানের 
ৃতরান্তু গণ্ঠাঙ, উদ্ধীত হইতেছে । 

জতীন্বন্মত্থ মলাহ্য জী জ নহমলি নিল্ঙ্: | 
মিক্বালাহায নৃজ্সীন হনন্লা বইওঘনা ॥ 

মিতবী ঘন্ধীমনীনী ব্যান্ নিকৃষ্তী ঘন্মমব্ত: | 
ঘ দনিলস্ব লালা বাশন্বীস্্ব সদন্ ঘা ॥ 

& 



৫ ভারতবর্ষায় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

বঙ্গাক্ৰীভূনন স্ততযান্ লিদুব্তৃত্ব নিন্বন্িম। 
সিলিক্ৰাস্বন ্তঙ্খান্ কআঅভ্ররিল হিলি হিল ॥ 

কুটাচকে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক স্বীয় গৃহে বা স্ববন্ু-গৃহে অবস্থিতি করিত, 
এবং ভিক্ষা! করিদ্া ভোজন করিতে থাকিবে । শিখাবিশিষ্ট, যজ্ঞোপবীত-ু্ধ, 

ত্রিদগু-ক মণ্ডলুধারী, কাঁষায়-বস্ত্রপরিধান ও শুদ্ধাচারী থাকিয়া সর্ব গায় 

জপ করিবে। ত্রিসন্ধ্য! সর্ববাঙ্গে ভস্ম লেপন ও ললাটে ত্রিপুণ্ড, ধারণ করিবে এ 
প্রতি দিবস শ্রদ্ধা-সহকারে শিব-লিঙ্গ অর্চনা করিতে থাকিবে। 

নস্কতৃদস্ব ঘলনভ্ৰ অন্ধ্ঘুলাকিনক্তি'ন: । 

ঘমাযাৰ লবন ঈ্ব' হাল দহিনক্স বল্ ॥ 
যীনান্ন্তল অবনত লিহব্ভ' স্িন্যমব্ লল্। 
ঘা অন্সবিনন্ব জীদীনস্ব জলব্ভবৃম্॥ 
স্সাজ্জাহুল নঘা জন্যা দাতৃন্দা ভবললত্ুলন্। 

অনিন্বমজিল লৃল্বী মগ্ি্ধীমন্ূন্নম্ | 

মীনতন্ত' নিব স্ন্ত্রলিনী জনাবিজ্াম্। 

অন্রান্রীভুলন' নন্বন্ লিদ্বত্ত স্বর ঘাব্হিন্॥ 

হিজী অক্পীদনীনী নব ক্নলাহাঘন হন: । 
্রাঙ্যামী ঘল্বহা ন্ান্বযুন্ভূজন্ ধ্যাননন্মহ: | 

জন্ব্াজ্জাউস্ব বানিলী অন্ জন্ম ঘলানথন্ ॥ 

বহুদকে সন্যাসাশ্রম অবলঘ্ন ও বদ্ধুপুত্রার্দি পরিত্যাগ করিয়া সাত গৃহ 

ভিক্ষা করিবে) এক গৃহস্থের অন্ন-গ্রহণ করিবে না। গোঁ-পুচ্ছ-লোমের রঙ 

বারা বন্ধ ব্রিদও, শিক্য, জল-পৃত পাত্র, কৌপীন, কমগুলু গাঁতরাচ্ছাদন। কথ 

পাদ্কা, ছত্র, পবিত্র চর্ধ, সুচী, পক্ষিণী, কদ্রাক্ষমাল!, যোগপষ্উ, টু [স, খনি 

ও কৃপাঁণ গ্রহণ করিবে। সর্বাঙ্গে ভক্ম লেপন এবং ত্রিপুণ্ড, শিখ! ও বক্োগবীত 

ধারণ করিবে। বেদীধ্যনন ও দেবতারাধনায় রত হইয়া ও সর্বদা থা 



কুটাচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস। ৫১ 

পরিত্যাগ করিয়। ইষ্টদেবতার চিন্তনে তৎপর হবে এবং সন্ধা(কাঁলে গায়ত্রী-জপ 
গহকারে শ্বধর্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবে। 

নঘ: জলব্ভব' ফিক্কা লিন্বাদাল' লইন্র স্ব। 
বন্যা জীদীললাক্ড্া্যমন্্রবব্ৰ' অন্টি:ঘল্। 
হন্দন্ল নব্য কব ঘাব্্রন্িজ্মমাহ্হান্। 
নিঘুবত্রুলন স্ততান্ মিলিত নমম্ব্ীন্॥ 
সন্তান অজলিন্মলস্মীঘান্ বজিত্' অটান্। 
ঘন্ান্সাবন্ব বানিলীসনলম্ঘা্ন্িন্লনম্ ॥ 

নীঘনা নঘা জক্ঞু' লঘা বান্টানব্যান্জিল্। 
জন্ স্নান ব্য ন্মাধিলন লানইন্॥ 

ইংমে কমগুলু, শিক, ভিক্ষা-পাত্র, কন্থা, কৌগীন, আচ্ছাদন, অঙ্গ-বন্ 
বাবা, এবং বংশ-দণ্ড সতত যত পূর্ববক ধারণ করিবে) অঙ্গেতে ভন্ম লেপন, 
এগও, ধারণ ও শিব-ণিঙ্গ অঙ্ঠনা করিবে) প্রতি দিবস একবার মাত্র আট 
গাম ভোজন করিবে, শিখা সহিত সমুদয় কেশ মুগুন করিবে; সদ্ধ্যাকালে 
ঠায় ণী-জ্গ ও অধ্যাত্ব-চিন্তন করিবে) এবং তীর্থ সেবা! কৃচ্ছ, ও চাঙ্্রায়ণাদদি 
বতা্টান সহকারে এক রাত্রি মাত্র গ্রামে অবস্থিতি করিবে ও শায়-যুক্ত আচরণ 
করতে থাঁকবে। 

ঘৰলম্ঘব্রিত্ব্ভভ্ ₹ত' নীনান্বলিস্মিনলূ। 

জিন জন্ভমনিলত্্র অনিল নলব্ততুন্ ॥ 

দলিষানজিন মৃস্বী স্যন্ঘ্বলিনী জাহিন্সান্। 
মিন্বা অক্মীদনীনস্্ লিন্সজন্মী দহিন্যজন্ ॥ 
নীদীন ভ্থাহুল নব্' জন্যা ীনলিনাহিজ্জাম্। 
ঘাবঘ্' অস্দিনক্ন' দাত্জা নমর নম্॥ 



৫২ ভারতবষায় উপাসক-মন্গ্রদায়। 

স্সজলাল্তাত্ব ব্যস্কীমান্ ইমন হৃত্তলনব্ঘম্। 

স্সব্নিবিন্মাকিলিন্মন্ন: জত্যাতৃভলল ঘুভা ॥ 
ক্সীলিনি স্ব লিলি: দীন দহন নিত ন্ধল্ ॥ 

পরমহংসে ত্রিদণ্ড, গো-বাগ-গিএ্রিত রজ্জ জল-পবিজ্র শিক, পবিত্র কম 
পক্ষিণী, অঞ্জিন, সুচী, মুংখনিত্রী, কৃপাঁণ। শিখ, যজ্ঞোপবীত ও নিত-ক্ 

পরিত্যাগ করিবে। কৌগীন, আচ্ছাদন-বঙ্ক, শীত-নিবারিকা বন্থা, যোগগা, 
বহিবস, পাদুকা, ছত্র, অক্ষমাল! ও বংশ-দণ্ড গ্রইণ করিবে, “আগ্রি” না 
মন্ত্র দার! অঙ্গে ভশ্ম জেপন করিবে ও তিন বার ৭৩”' উচ্চারণ করিয়। দিপু 
করিবে *। 

অতিভোজন করিলে ও রিপু-পরতন্ব হইলে, যোগাভ্যাসে মনঃসগ্যণ 

হয় না, এজন্য পরমহংসদের অপরিমিত আহার এবং কান, রোধ, শোক 

মোহ, হর্ধ, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। 

লাধুন্দবলপ্র াল' বলল: নলান্বন্। 
লান্মত্মনন্ত মীমী$ব্বি ন্জ্জান্নমলস্মন; ॥ 
নজ্মাতীমানুয্যব্স ল শুজ্জীন অহন্টলক্: | 

স্মমিগ্ব্ৰ' ঘবুন্বজ্ম লাজনব্জিলান্বব্ল্॥ 

' কিন্তু নির্ণয়সিন্ধুতে লিখিত আছে, 

সব্ননুঘধধ ভ্দকৃষত অন্ন ভীদ্যনিভৃগ' | 

নিহৃপান্নু লীঘদি লান্নি। 

ললুখঃ' ল ঘিবনাঁ লান্ছালুল হলি দব্নক্টল বনি । 

নির্ণযসগু। 

পরমহংসে একটি দণ্ড ধারণ করিবে, কিন্তু জ্ঞানবান্ পরমহংসদের গ 

তাহাও বিধেয় নয়। পরমহংসে দণ্ড, শিখ| ও আ|ন্ছদন ধারণ কারবে না 



কুটাচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস। ৫৩ 

পরমহংসেরা| নানা স্থান হইতে অল্প অন ভৈঙ্ষ্য সংগ্রহ পুর্বক একবারমাত্র 

শহর করিবে। অনাহারী এবং অত্যাহারী উভয়েরই যোগ দম্তবে না, অতএব 
পন্মহংদের! যোগানুরূপ ভোজন করিবে এবং নিন্দিত আচরণ পরিত্যাগ করিয়া 

গর্ব-বর্ণেচিত ব্যবহার করিতে থাকিবে । 

তি 

বান জীন্রললিঘ্যাল বন্মান্ুননিনজ লন্। 
2 $ ০২ " 

জালন্দীঘনকিন্যাম' ভঘহীলবিনত্জ লম্ ॥ 

নীমলীণবিন্যাা বন্মাভমাভিনজ্জ লম্। 

ল্লানন্মান্যত্্ব রন্ন'মা নলুন্নি সইনানিল: ॥ 

ঙ্গবাদীবা বগেন, কুটাচক, বহূ্দক, হংস ও পর্মহংসে স্নান, শৌচাঁচার ও 

অভধা।ন করিবে এবং বাণিজ্য, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, রোষ, লোভ, মোহ, দস্ত, 

দর্গ গ্রতৃতি পরিত্যাগ ও চাতুর্মাদ্যের অনুষ্ঠান করিবে। 

এই চারি প্রকার সন্ন্যাসীই মোক্ষাভিলাষী | কুটাচক, বড়ুদক ও 

5ংসের| ব্রা্গণেব ন্যায় গায়ত্রী জপ করেন; পরমহংসেরা কেবল প্রণব- 

জপে প্রবৃত্ত থাকেন। 

ঠীন্বক্ধান্ব স্ঘাত্ম নঘন স্ব অস্তৃজ্া: | 

মানিনীলালঘল্মলা; মনযুব্মীলজ্াহয্যাল্॥ 

দনাত্যাব্নীনহা: দব্যব অত্মনক্সিনা: । 

নক্মান্ সব্মঘলনজ সহলন্ঘ: অভা অন্ ॥ 

নিনিষহজলাক্সিন্য ব্বন্বাধীন: বলাসিন:। 
অগ্াঘন্দি মলাঘিব্সীমবন্ নলামিলা ন্: ॥ 

কুটাক, হংস এবং বইদক ইহার] মোক্ষ-লাভ উদ্দেশে গাঁয়তত্রীমাত্র উপাঁসন! 
কবিবেন। বেদ-্রয় প্রণব-মুলক, এবং প্রণবেতেই তাহাদের পর্যাবসান, 



৫৪ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

অতএব পরমহংসে সব্ধবর্দ। গ্রণবমাত্র জপ করিবে। সন্নাসি-প্রধান পরযহ'ণে 
নির্জন দেশে সমাহিত ও মনের সুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ষথাশক্তি সমাধিস্থ ইইবে। 

উপনিষদের মধ্যে পরমাত্মার স্বরূপ-বোধক ও জব-ব্রন্গের অজ. 

প্রতিপাদক কয়েকটি নির্দিষ্ট বাক্য আছে; তাহাকে মহাবাক্য বলে যেন 

কসমলান্লা লা । 

এই জীবাত্ম। ব্রহ্ম । 

ক্সক্ই লক্াক্সি। 

আমি বহ্গ। 

নক্্নলঘি। 

তুমি সেই ব্রহ্ম । 

জ্তানাপনন পরমহংসের! ইহার 'কোন না কোন মহা-বাক্য অবলম্বন 

ও তদর্থ-চিন্তন করিয়। আশ্মা-জ্ভানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকেন। দৈ 

বাদীরা যেমন হরি হরি, রাধে রাধে ব! দুর্গা তারা প্রভৃতি ইচ্টদেবতার 

নাম উচ্চারণ করেন, ইঙ্কাদের মধ্যেও অনেকে সেইরূপ মধ্যে মধ্যে জীবে 

শবরের অভেদ প্রতিপাদক সোহহং শিবোঁহহং ইত্যাদি বাক্য উল্লেখ করি 

আপনাদের তন্রজ্ঞানাবলম্বনের পরিচয় প্রদান করিতে খাকেন। 

পরমহংসদের এক একটি দল আছে, তাহাকে মণ্ডলী কহে। যেমন 

মঠের অধ্যক্ষকে মহন্ত বলে, সেইরূপ পরমহংস মণ্ডলীর ও এক জ" 

আধ্যক্ষ বা কর্ভা থাকেন, তীহার নাম স্বামী। এরূপ মণ্ডলী বধ গরম 

হংসেরা কখন গৃহ-বিশেষে অবস্থিতি করেন, কখন বা তীর্থ-ভ্রমণে এ 

হইয়! নান! স্থান পর্যটন করিয়া থাকেন। 

উক্ত চারি প্রকার উপাঁসকের আস্তো্টিক্রিয়াও একরপ না 

নি্ণ়সিদ্ধুতে কুটাচককে দাহ, বহুদককে জল-তারণ ও হংসকে জ 



কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস। ৫৫ 

নিক্ষেপ, এবং পরমহংসকে খনন করিবার ব্যবস্থ| আছে* কিন্তু 

বাুদংহিতাতে লিখিত আছে, পরমহংস ভিন্ন অন্য তিন প্রকার সন্ন্যাসীকে 

খনন করিয়া পরে দাহ করিবে । 

লবন ল হৃল্তন জাত্ৰ' অহমইনক্ম অতা। 
নন্মন্স' ভ্বলন নব্ঘ লাগান নান্জন্দিয়া | 

তরন্তহ্যাদরন ভাঙা নইীওমহ্যুলা ঘুন। 
ন্্ৰন্ঞা ্যাসিন নল ব্আিনী ছি জ্বৰ: | 
সন্মসামদি মিলৃষ্যা ব্বলল' দুক্ধ মান্ববন্। 

মস্বাহ্ব্ত্টৌ অঘামাব্' জুতঘাইছনবুন্ললন্ ॥ 

নরমহংসের মৃত্যু হইলে, দাহ ন|। করিয়া খনন করিণে। তীহার অশৌচ 
নাই, জপ-কিয়াও নাই। হে মুনি! বর্ষা সেই স্থানে অশ্ব রোপণ 
করিবেন। অশ্বথ স্থাপন করিলে তাহার শিব-স্থাপন করা হয়। অন্ত অন্ত 
মপ|সীকে প্রথমে খনন করিবে। পশ্চাৎ শব গ্রহণ করিয়! যথাশান্ত্র দাহছন 
কাসবে। 

এই চারি প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে পরমহংসকেই সচরাচর দৃষ্টি কর! 
যায়। অপর তিন প্রকারকে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

গরমহংস ছুই গ্রকার; দ্ডি-পরমহংস ও হবধুত-পরমহংস। যাহারা 
1ধ হাগ করিয়া পরমহংসাশ্রম অবলম্বন করেন, তীহারা দণ্ডি-পরম- 
পপি পিক পাত এ 

সপ পপীপিপপ সপ সস আপ তত 

রশ্য নৃতাজ ঘ দহস্ব নূনতত্রস্ব নষ্হুন্দল্। 
দন অন্ধ ত্র লি:ছিগ্র দব্নস্'ন' মদৃহমন্ ॥ 

নিণয়সিন্ধু। 
টুটাককে দাহ, বহ্দককে জল-তারণ) হংসকে জলে নিক্ষেপ, এবং পরম- 

ংসকে খনন করিবে । 



৫৬ ভারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

ংস। আর মাঁহারা অবধূতী বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়! পরে পরমহংস ইন 

তাহাদের নাম অবধূত-পরমহংস ৷ অবধূতী বৃত্তির বিষয় পশ্চাৎ লিখি 

হইবে। 

যদিও ইহীরা ও'কার-উপাসক ও তত্বজ্কানাবলম্বী, তথাচ প্রায়োজ 

হইলে, কেহ কেহ দ্রেব-গ্রতিমুগ্তির অর্চনা করেন, কিন্তু তাহাকে নাসার 

করেন না । ইহাদের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি বারাচার অবলম্বন আরা 

স্বরা পান করিয়। থাকেন। 

কুলাচার-পরারণ দণ্ডা ও পরমহংসেরা যেল্সপ চক্র করিয় সু 

পাঁনাদি করেন, তাহার নাম মহাবিষ্া।। কিন্তু সকল দ€ডা ও পরমহধয 

এবন্প আচরণ করেন না। জত্যানন্দ সরন্ষতী নামে একটি পরাহ 

আমার সম্মুখে এ মহাবিদ্যার ঘত্পরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন 

দণ্তী পরমহংস ব্তিরেকে অন্য অন্য ঝ/ক্তি তাঁদূশ মতাঁবলম্বা হইল, 

এঁ চক্রে উপবেশন করিতে পায়। 

কাশী ইহাদের প্রদান স্থান । তাহার অন্তর্গত কৌন কৌন স্থানে শত 

শত দণ্তী ও পরমহংস একর দেখিতে পাওয়া যায়। 



সন্ন্যাসী । 
( অবধূত ) 

যে সমস্ত জটা ও শ্মস্র-ধারী শৈব উদাসীন সচরাচর সন্ন্যাসী 

বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা আপনাদিগকে অবধৃত ও আপনাদের 
বুক্তিকে অবধৃতী বৃত্তি বলিয়া পরিচয় দেয় *। 

তন্নকারেরা কহেন, কলিযুগে বেদোক্ত সন্াসাশ্রম নিষিদ্ধ। 
গন্রোক্ত অবধূতা শ্রমই মন্্যাসাশ্রম। 

নিহ্ব$ঘোক্সল হুনি রভীন্নহ্ব্ভঘাহযাল্। 

নবী নাব্ব্ন নক্ন্্ অনহ্বন্য্বীনধকজলি: ॥ 

রর লক এ ৮: ািশাশীশী ৩ তা শিািশাশাশাসী শশা শীশাশিশাশীাা শীত শি, 
শপ 

' থে সকল শৈথ উদামীন দীদের গ্'য় অমাবস্তায় মন্তকাদি মৃণ্ন ন! 
যা টবাচর ভটা ও শ্মশ্র ধারণ করেন এবং এই প্রস্তাবের মধ লিখিত 
এশাইগারে থাহাদের সহ্যাস-গ্রহণ, ষট্কর্ম'সাধন ও নানাবিধ বি অবলঙ্ধন 
€ণ ২য়, তাহাদিগকেই অবধৃত ও তাহাদের বৃত্তিকেই অবধূতী বৃত্তি বলে। 

সখ্য হুনি সনজালি 'গন্ঘুনী অঘা মনন্। 

নীৰত্য জুশি' লানীমান্ ভবন 'লহ্নদামন্য: ॥ 
ঘর্রঅ ন্ধঘিন' ভঙ্ব নানা দহন্। 
নর অ্বলন্ধদ্মাঘি দন্ধজ্ঘান্ নীংনন্লনল্॥ 

₹ব্তিণা ভুব্তল আলানভ্যাযালাম্বকু ঘা । 
নঘা লন দন্ধত্যাঘ নীহত্ ভ্ষ্তল গিগ॥ 
ভুল কম্লানত ভ্তবালন্িনত্ীব্রঘল্। 

স্সহ্মিনাবানিমৃন্রা না হ্তান্বানদি ঘাহ্ঘন্ ॥ 
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2১ ৪ 

হনঅব্জাহনিঘিনানঘুনাত্মলনাৰব্থনূ। 

নহ্ন্ জঘিন' মু ঘলনাঘনন্্ জন্বী | 
মহানির্বাণতন্ত্র অষ্টমোল্লাদ। 

স্পা শা প্পীশাশপাপাশাপাশাস্পপাশাাাশীট পাশ শীত পাপী 

হিবান্মর্বী না নীহল্দস্বাঘ না ্জীগিলী লন্িন। 

ব্কনন্লঘিন্ধাক' ভ্বুত্বাধল্মাত্বনূমব্যল্ ॥ 

নির্বাণ তন্ত্র চতুর্দশ পটল। 

দেবি! যে রূপে অবধৃত হয়, ঝলিতেছি শুন। তিনি সতত পঞ্চতত্ব-দেবা 

তৎপর থাকিয়। বীর * শ্বরূপের জ্ঞান লাভ করিবেন । সন্নযাম সংক্রান্ত মম 

উতকষ্ট বিষয়ের যেরূপ বিবরণ করিয়াছি, তিনি সেই রূপ বীর-প্রিয় ভাবে 

সমুদায় কার্যে অনুষ্ঠান করিবেন। দশ্তী সকলে অমাবস্তার দিনে ঘের 

মন্তক মুণ্ডন করেন, গ্রয়ে! বীরাবধূতে সেরূপ করিবে না। অসংস্কৃত কুন্তপ, 

রাশি ও লম্বমান মুক্ত-কেশ সমূহ ধারণ করিবে । আ্থ-মালায় শোভিত হইবে 

ব| কুদ্রক্ষ ব্যবহার করিবে। বীর-শ্রেষ্ঠ অবধূতে বিবস্ত্র থাকিবে বা কৌপীন 

ধারণ করিবে এবং শরীরে রক্তচন্দন ও ভশ্ম লেপন করিতে থাকিবে। 

শৈব-সম্প্রদায়ে রুদ্রাক্ষ মালার বড় গৌরব। অনেকে মস্তকে কর্ণ যুগল 
গল-দেশে, বাহুছয়ে ও প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষ মাল! ব্যবহার করে। কেহ কেই 

রুদ্রাক্ষের মুকুট প্রস্তুত করিরা মন্তকে ধারণ করিয়া থাকে। 

তথ্নে চারি প্রকার অবধূতের বৃত্তান্ত আছে) ত্রঙ্মাবধূত, ৈবাবধত, ভঙ্গ 

বধৃত ও হংসাবধৃত। 

লক্সপনন্লীনালক্জা সব রা্পাতবনিষাহ্ঘ: | 

বুদ্ধাঘ্বদ লঘন্লাদি মামী আনম; দিমু ॥ 

মহানির্বাণতন্ত্ ততুর্দশো্নস। 

_ ভপীাি? 
১... সপ শ্পশী  শশশীক্পটীপি পাশা শট শি ্ াশাশীিস্পোস্পাস্পািপীশশিশিিিিপশীশপপাপিকাশাশীস *্শশিশটি রে 

* এস্লে ধীর শব্দের অর্থ বীরাচার-বিশিষ্ট । শান্ত সম্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে দে খন 

সবিশেষ বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবে। 
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তত্বজ্ে | কলিকালে সন্ন্যাসাশ্রমে বেদোক্ত দণ্ড ধারণের বিধান 
০ 

া্গণ ক্ষত্রিয়াদি যে সমস্ত ব্যক্তি বক্গ-মন্তর গ্রহণ করে, হাহারা গৃহস্থ হইলেও 

যতি বলিয়! পরিগণিত হয়। 

দুষ্বানিঈব্ধনিঘিলা ঘজ,না ঘন্ব লালা: | 

গ্রবানঘুনাঘা সব ঘা: দুললীঘা: স্নান ॥ 

মহানির্ববাণতন্ত্র চতুর্দশোলা স। 

থে সকল লোকে পূর্ণা ভিষেকের নিয্বমানগপাঁবে মন্ল্যাস গ্রহণ করে, সেই সমস্ত 
শরদ্াম্পদ ব্যক্তির নাম শৈবাবধৃত। 

নলানঘূনী রিনি: দু দুখাবিনিহন: | 

ঘা: দলা: দহি্লাতঘং: ঘূন: ॥ 

প্রাণতোধিণী-ধূত মহানির্বাণতন্ত্-বচন। 
ত্তাবপত ছুই প্রকার) পূর্ণ ও অপূর্ণ। পূর্ণ ভক্তাবধৃতকে পরমহংস ও 

অপূর্কে পারত্রাজক বলে। 

ঘুষ নবঘূনালা ন্ববীঘী কব তত্মন। 

নম্বী5ন্থ মীমনীথাক্যা অনা: লক্ৰ খ্ত্রীদলা: | 
ঘী লন্দহ্নান্ ফ্লীঘ্বক্র' লনি্বন নহ্নিদ্থল্। 
সাত্মেলশ্মন্ নিষ্ঘংন লিদঘলিপ্রিনন্সিন: ॥ 
অসন্ স্বলানিবিল্লালি জন্মাঞ্ি ন্স্বনমিনাল্। 

তীশ্বী নিন্ংন্ আীষী ।নংঘজল্মী লিভত্যল: | 
ঘরান্মলানঘন্নুভ: সীন্ধনীপুনিনভ্সিন: | 
পিলিকনপিনিন্ব: আানি:নবত্রী লিবদরুন: ॥ 

লাদথ হ্মপ্রযানা ল লম্খ চ্যালঘাহ্ব্যা। 
ঘ্লীবিষ্বলীলিতন্বী ছঘালাব্দতী অনি: | 

প্রাণতোধিণী-ধৃত মহানির্বাণতন্ত্র-বচন। 
টারি প্রকার অবধৃতের মধ্যে চতুর্থকে তুরীয় বলে। অন্ঠ তিন প্রকার 

বত যোগ ভোগ উভয়েতেই রত। তাঁহারা মুক্ত ও শিবতুল্য। হুংসাবধূতে 
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নাই *; কেন না তাহা শ্রোত সংস্কার । শৈব সংস্কার দ্বার দে 
অবধূতাশ্রমগ্রহণ, তাহাই কলিতে সন্ন্যাসগ্রহণ ৭। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুন্র, সামাগ্ত বর্ণ সকলেরই অবধতীত 
অবলম্বনে অধিকার আছে। 

নাক্মব্য; লিতী ত্র: জুকু: ঘালান্য হন ভ। 
নানঘুনঘন্জাহ দত্বালামস্িজ্মানিনা ॥ 

প্রাণতোধিণী-ধৃত মহানির্বাণতন্ত্ বচন। 

স্্রীঙ্গ ও দান গ্রহণ করিবে ন1) যদৃচ্ছা-ক্রমে যাহ। কিছু পায় তাহাই ভঙ্গ 

করিবে; নিষেধ বিধি কিছুই মানিবে না। এ তুরীয়াবধূতে স্বজাতির চি 

গৃহাশ্রমের ক্রিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিবে এবং সন্কল্প'বজ্জিত ও পিঠে হই 

সর্বত্র ভ্রমণ করিতে থাকিবে । সর্ব! আত্ম-ভাবেতে সন্থষ্ট, শোক-মোই-হি 

গৃহশূন্য, তিতিক্ষা-যুক্ত, লোক*সংসর্গ-বর্জিত ও নিরুপদ্রব হইবে। হার ধান 

ধারণাও নাই, ভক্ষ্য-পাঁনীয় নিবেদন করাও নাই। তিনি মুক্ত, বিদু্ 

নির্বিবাদ হংসাচার-পরায়ণ ও যতি। 

* কিন্তু রঘূনন্দন ভট্টাচাধ্য মলমাসতত্বের মধ্য লিখিয়াছেন, কিিতে ঢে 

সন্সযাস-গ্রহণের নিষেধ আছে তাহা ক্ষভ্রিয় ও বৈশোর প্রতি, ব্রাহ্মণের গ্রত নয 

1 এ দ্িকে আবার গৃহাশ্রমী সাধক-বিশেষকেও অবধূত মং দে 

হইয়াছে। 

স্সনঘূনঙ্ দ্রিনিঘী ব্বপ্কনস্ব ভিলা: | 

ন্রক্নলস্বাণি হিন্বানানিঘিস্বীবিনিদ্কাৎনাল্ || 

ঘহাৰ্; ঘঙ্মলাহব্তী গ্মপ্ভাী হিবাকলৰ: | 

বত্তানঘুনা হনক্জি ত্বিনীমন্থ ঘহাযিন্: || | 

প্রাণতোষিণী-ধৃত মুণ্মালাতন্রবচপ 

দেবেশি ! অবধৃত ছই প্রকার) গৃহস্থ ও উদ্বাসীন। বরত্তধারী ৭ বধ 

রার-পরি গ্রাহী, যথাবিধি সর্ব-সত্রীগামী ও অ্হাসম্যুক্ত, গৃহস্থ অবপূত ধা 

খ্রাতেৰ এন ওত ০ | 
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রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা, শূর্র, সামানা এই পঞ্চ প্রকার বর্ণেরই কুলাবধৃত 
হইবার অধিকার আছে। 

বদ্ধ পিতা মাতা, পতিত্রতা ভার্ধ্যা ও শিশু পুক্র বি্বমান থাকিতে 

হবধৃতাশ্রম গ্রহণ করিতে নাই। 

লানহ' দিনৰ" ভ্ত্ব লাহ্যাত্বীন দনিলনাল্। 
মি্যস্ব নলম' ছিলা লানগুনাস্মন' লজল্ ॥ 

মহানির্বাণভন্ত্র অষ্টম উল্লাম | 

দ্ধ পিতা মাতা, পতিব্রতা ভাষ্য] ও শিশু পুত্র পরিত্যাগ কনিয়! অবধূতা শ্রম 

অবলম্বন করিবেন! । 

নামসন্যাস। 

যিনি গৃহীশ্রম পরিত্যাগপূর্ধবক সন্যাসাবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হন * 

প্রথমে তিনি গুরু-সন্নিধানে আগমন-পূর্ববক শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করিয়া 
নম; শিবায় বা ও নমঃ শিবায় এই মন্ত্র গ্রহণ করেন, এবং আপনার 
পর্ব নাম বিসঙ্ভন দিয়া একটি নুতন নাম ও গিরি, পুরি, তারতী, বন, 

* লোকে তিন প্রকারে সন্যালী হয়। 
১কেহবা কোন কারণে সংসারের উপর বিরক্ত ও গৃহ হইতে স্বেচ্ছ। 

পূর্ব বহির্গত হইয়। সন্্যাস-ধর্্মাবলম্বন করে। 
 ২কোন গৃহী বাক্তি নিঃসন্তান হইলে ভক্তি-ভাজন মন্গাদিবিশেষের 
স'রধানে উপস্থিত হইয়। এইরূপে মানসিক করে যে,'যদি আমার পুক্রসন্তান 
ই, তাহ! হইলে আপনার নিকট তাহাকে সমর্পন করিব। সন্ন্যাসী এইরূপে যে 
বাকটি প্রাপ্ত হন, তাহাকে প্রতিপালন করিয় সন্নযাস-ধর্ম উপদেশ দেন। 
কোন কোন সন্গ্যাপী কোন নির্দন গৃহস্থের নিকট হইতে বালক ক্রয় 

কিয়! নিজ ধর্ে দীক্ষিত করেন। এই তিন প্রকারের মধ্যে গ্রথমোজ 
প্রকার দননযাীই অধিক । 



৬২ ভারতবর্ধার উপাঁসক সম্প্রদীয়। 

অরণ্য, পর্বত, সাগর এই সাত উপাধির অন্তর্গত একটি উপাধি প্রা 

হইয়া থাকেন % | ইহাকেই নামসন্নাস কহে। 

নামসন্ন্যাসী গুরু উপদেশ অনুসারে উপাসনা ও তীর্থ-ভরমণাদ 
করিতে প্রবৃত্ত হন ও কিছু দিন পরে পশ্চাল্লিখিত ছয় প্রকার ক্রয় 
অনুষ্ঠান করিয়া পূর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ট অন্য একটি মন্ত্র গ্রহণ করেন 
ইহাকে কণ্মসন্ন্যাস বলে। 

কম্মসন্্যাস বা ষট্কম্মনী। 

উহ! গ্রহণ করিবার সময়ে দেব, খষি ও পিতৃ-লোকের অর্চনা 

আত্ম-শ্রাদ্ধ ও বীজহোম নামে একটি হোমের অনুষ্ঠান কবিয়। শিখ! $ 
যজ্জসুত্র পরিত্যাগ করিতে হয় ৭ । শুদ্রের যজ্জঞোপবীত নাই, অতএব 
তাহার শিখ|-ত্যাগ করিলেই কার্দা সিদ্ধ হয়। 

নন: ঘন্লঘে না; অঙ্গ হুন্রমিপিন্তহীননা: | 

বিব্বাভুলণহিন্যাগাইল্্ী লল্সলসী মলল্॥ 

* ইহাদের এই সাত প্রকার নাম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে বটে, কিছু 

এখন গিরি, পুরি ও ভারতী ভিন্ন অন্য অন্ত নামধারী সন্নাপী সচরাচ৫ দেখতে 

পাওয়া যায় ন। 

1 সন্য!সীর! নামদন্যাস-গ্রহণের লময়ে শিখা ও স্ত্র পরিত্যাগ করেন। 

অতএব কর্মর্সন্যাসের সময়ে প্রথমে একবার যক্ঞস্ত্র গ্রহণ করিয়! পণ্চাং তা? 

করিয়! থাকেন। ইহারা ও দণ্তীদিগের ন্যায় এ স্ুত্র একটি শ্ুপারিতে জাই 

ও অন্নিতে দগ্ধ করিয়া! ভক্ষণ করেন। টকর্শ-সাধনের সময়ে যদি মন্তকে হী 

থাকে, তাহা হইলে দেই জটা কর্তন করেন, নতুব! কুশের পিখা গরপ্তত করা 

ছেদন করিতে হয়। 
সপ 



কম্মসন্ন্যাস বা ষট্কন্দ। ৬৩ 

অন্জুন্ঘিন্থান্সানান্ ঘলনান্ব: হ্যান্থিজন্মলাল্। 
সৃল্রাব্ষানিনইসাত্ব্ ঘিন্বা স্তন অহ্জিযা। 

মহানির্ব্বাণতন্ত্র অষ্টম উললাম। 

তদনস্তর দেব, খষি ও পিতৃ-লোকের তৃপ্তি সাধন এবং শিখা ও যক্তোপবীত 

পতত্যাগ করিয়া মনা ব্রদ্মময় হইবে। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে শিখা তর 
উভর পরিত্যাগ করিয়া সন্াসী হইবে। শূদ্র ও অন্ত অন্ত বর্ণের কেবল শিখা দগ্ধ 
হইলেই সন্যান সংস্কার সিদ্ধ হয়। 

উল্লিখিত ছয় প্রকার কর্্মকে ঘটু কর্ম কহে। যাব এ সমুদয় সম্পন্ন 
ও শিন-লিখিত মহামন্ত্র গৃহীত না হয়, তাবৎ সন্ন্যাসী পুর্ণ সন্ন্যাসী হন 
না "| এ ছয় প্রকার কম্ম সম্পন্ন হইলে, গুরু শিষোর দক্ষিণ কর্ণে 
গাব ব্রশোর অভেদবোধক মিম্ন-লিখিত মন্ত্র উপদেশ দেন । ইহার নাম 
নস্চ“াণন্দ মন্ত্র | 

নক্বলনি লস্াদাল সম: ঘীংস্ক নিলাম | 
নিন্মমী নিব্ত্কাৰ্: লাইন স্ব অয । 

মহানির্বাণতন্ত্র অষ্টম উল্লাস। 
খপ! হমি সেই ব্রদ্ধ। আমিসেই ব্রক্কাঁ এইরূপ ভাবনা! কর। 

গঠ' ও অহগ্কার পরিত্যাগ করিয়া আত্মভাঁবে স্থথে বিচরণ কর। 
'শখ/ এইরূপ মহামন্ত্ গ্রহণপুরর্বক আপনাকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা 

'ব্যা নিঙ্ম-লিখিত মন্ত্োচ্চারণ পূর্ববক গুরুকে প্রণাম করেন । 
7 শশা শিপ], 

4৯17 
ঈঁ ইারাও এ ফটকর্মানুষ্ঠানের সময়ে দণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকেন, &ধ তাদের গ্থায় তাহ! ধারণ ও সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন না; গ্ী সময়েই পুন- য় গ৫কে অপণ করেন। 

1 ২ংস শব্দের নান! অর্থ; শিব, সুর্ধা, বিষণ পরমাত্বা ইত্যাদি এই মন্ত্রে ও পর পশ্চা্থিত কয়েক মন্ত্রে উহ! পরমাত্ম! অর্থাৎ ব্দ্ধ-গ্রতিপাদক বোধ হয়। 
॥ 

ঠা 



৬৪ ভারতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

নলব্ৃম্ম' ললীমস্কা' নৃক্স' লতা নলীলল:। 

লবন ল্স্থলিন নিজ্ব্কৃস ললীওত্ত ন।॥ 

মহানির্বাণতন্ত্র অষ্টম উল্লাস। 

তোমাকে নমস্কার। আমাকে নমস্কার। তোমাকে ও আমাকে বারবার 

নমস্কার । তুমিই স্তরাং তুমি ও আমিই বিশ্বরূপ, অতএব তোমাকে নমঃ 

করি। 

তন্ত্রের মধ্যে উল্লিখিত ব্রঙ্গ-মন্ত্র উপদেশ দিবার ব্যবস্থা মাছে, কি] 

সন্ন্যাসীরা সচরাচর এরূপ অর্থ-প্রতিপাদক নিন্ম-লিখিত সঙ্গি 

মন্ত্রটি * গ্রহণ করিয়া থাঁকেন। 

স্সীল্ সী উষ: সহমন্্র: পহমাকা তুন্রনা। 

ভিন্ন ঘবত্িহালন্হত্লন' ঘী5স্ লক ॥ 

ও" । আমি সেই হংস, পরমহংস পরমাত্সাদবতা। আম মে জ্ঞান, 

সচ্চিনানন্ব-স্থরূপ পরত্রহ্গ । 

এই মন্ত্রের একটি গায়ত্রীও আছে, তাহা অভ্যাস করিয়া! জগ করিত 

হয়। সেটি এই,-- 

ক্সী ঘা নিক সহনন্ঘাম পীলন্ছি নলী ঈঘ: সন্তীব্যান্। 

ও । হংসকে জ্ঞাত হই, পরমহুংসকে চিন্তা করি, হংস আমাদিগকে তাং 

প্রেরণ করুন। 

এ দেশীয় ব্র।ঙ্গণেরা যেমন উপনয়নকাঁলে গায়ত্রী-উপদেশ প্র 

করেন. কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যানুশীলনে 

মর্থ হইয়৷ তন্্োন্ত একটি সাকার দেবতার আরাধনায় অনুরপ্ত £' 

সেইরূপ, সন্ন্যাসীরা শেষে সচ্চিদানন্দ মন্ত্র গ্রহণ করেন বটে, কিন্ত 

কাংশে তাহার ভাব-গ্রহ ও অর্থবোধে অসমর্থ হইয়! শিবের উপামনাষ্ 
১৬ 

[দশ প্রথা 
* ইহার অন্ত একটি নাম পরমহংজ মন্ত্র। এই পরমহংস মন্ত্র ৫ 

সপ পাশা 



ূ কণ্মসন্ন্যাস বা ষট্কণ্। ৬৫ 

বৃ থাকেন। তাহার! সচরাচর এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি 
করেন, 

ৃ লনা হী ইনী লন্বিব্দী ল দহা ভৃনি:। 
স্সীহাল্ল হী জন্লী লাক্বি লক্্ৰ' ব্যহী: অহন ॥ 

| মহাদেবের পর আর দেবতা নাই, মহিম়ঃস্তবের পর আর স্তব নাই, অধোর- 

মঞ্জদ পর আর মন্ত্র নাই, গুরু-তন্বের পর আর তত্ব নাই। 

_. উল্লিখিত কর্ম্রসন্ন্যাসের অন্তর্গত উপনয়ন ক্রিয়াটি দিবাভাগে ও 
অপরাপর সমুদায় কর্ম রাত্রিযোগে সম্পন্ন হয়। যেখানে ভারি ভারি 
জমাৎ * উপস্থিত হয়, তথায় একেবারে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীর ষট্কর্দ্দ 
হইয়া! যায় । 

যে গুরু ষট্কণ্ম সম্পাদন করিয়া দেন, তীহাকে আচাধ্য বলে। 

৭1 আঁচার্ধযই প্রশস্ত; দণ্তী উপস্থিত না থাকিলে কোন সন্ন্যাসীকে এ 
গদে অভিষিক্ত কর! হয়। 

সন্ন্যাসীদের অনেক প্রকার গুরু থাকে। নাম-সন্ন্যাস-গ্রহণের 
সময যিনি শিষাকে মন্ত্রোপদেশ দেন, তিনি মুল গুরু । যিনি শিষ্যের 
শিখাচ্ছেদন করেন, তাহার নাম শাখা-গুরু অর্থাৎ শিখা-গুরু । যিনি 
গিষ্যের শরীরে বিভূতি লেপন করেন, তীহাঁর নাম বভৃত্গুরু। ধিনি 
নেট অর্থাৎ কৌগীন পরিধান করান, তাহার নাম লে্ট্-গুরু। ইচ্ছা 
করিলে, এক বাক্তি লেঙ্গট-গুরু ও বভৃত-গুরু উভয়ই হইতে পারেন। 
ধটশ্মর সময়ে যে ব্যক্তি আচার্য হন, তিনি আচার্ধয-গুরু। সঙ্গ. 
সাদের এইরূপ সাত প্রকার গুরু হইয়া থাকে। 

শ্লাসীদের মধ্যে দীক্ষা-গুরু ও মন্তর-শিষ্য ব্যতিরেকে অন্য একরূপ 
যোর সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। কোন কো'ন সন্ন্যাসী আপন অপেক্ষা 

১ 

৫০০ 



৬৬ ভারতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

শ্রেষ্ঠ বা বয়োজ্যেষ্ঠ অন্য কোন মন্ন্যাসীকে গুরু-ন্বরূপ বিবেচন! করি 
তাহার নিকট ধর্ম্ম-বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করেন ও তাহার অন্ন 

হইয়। সেব। শু শীষ! করিতে থাকেন । এইরূপ গুরুকে সিদ্ধ ও শিখার 

সাধক বলে। 

প্রাত্যহিক ক্রিয়! । 

সন্নযাসীদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াতে শিব-পুজীরই আধিকা দেখি 

পাওয়। যাঁয়। তীহার! প্রতিদিন স্নীনোন্তর কৌগীন পরিধ্ণ ও বিভুি 

ধারণ করিয়। শিব-পুজা করেন । যদি সঙ্গে কোন শিব-মুণি থাকে, তার 

তীহারই আরাধন! করেন, নতুবা নিকটে শিবালয় থাকিলে, মে স্বাদ 

অর্চন1 করিতে যাঁন। এ উভয়ের অসন্ভাব হইলে, বাম হস্তের তনু 

গুলির বিন্যাস বিশেষ দ্বারা পঞ্চমুখী অথবা যোনি-বিগ “ন্ট লি্রগ 

মহাদেব করিয়। তাহারই পুজ| করিয়া থাকেন। পরে সমাস গ্রহণ 

সময়ে গৃহীত নমঃ শিবায় বা ও নমঃ শিবায় এই মন্ত্র জপ করেন। হা 

শেষে মহিমনঃস্তব ও তাদৃশ অন্য স্তোত্র ও কোন দেব মামাধলি অথ। 

ইহার মধ্যে কোন ঢুই একটি বিষয় পাঠ করেন এবং কেহ কেহ তা 

বর্দগীতাদি তন্ব-শা।স্্রও আবৃত্তি করিয়া থাকেন & | 

অন্য অন্য অনেক সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদেরও গুরু-তকতি এ 

প্রধান ধর্্ম। সায়ংকালে ই“হা 2 মানসী পূজা করেন চক্ষু মুদিত কর করা 

গুরু-মুস্তি ধ্যান করেন, মনে মনে তাঁহাকে আসন দিয়া উপবেশন বান 

পাদপ্রক্ষালন ও স্ানাদি করাইয়া তাহার শরীরে বিভুতি লেগন করে 

পুষ্প-চন্দনাদির দ্বারা অচ্চনা করেন, নানাবিধ স্থুরস সাম মগ্রী মং 

* অনেকে ভগবদগীতা, নারাপণোপনিষদ, কুদ্রকালাগি, লারি, বিষুপঞ্জ, & জী 

অবধূতগীতা, গুরুনমস্কার ও তাঁদৃশ অন্য অন্য গ্রন্থ সঙ্গ রাখেন ও অবঃ ্ 

মধো মধ্যে পাঠ করিক্া। থাকেন। 
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করিয়। ভোজন করিতে দেন ও অন্যান্য নানাপ্রকারে শ্রদ্ধ। ভক্তি 

প্রদর্শন করিতে থাকেন। 

ইহাদের যেরূপ নিত্য-ক্রিয়া প্রশস্ত, তাহাই লিখিত হইল । ব্যক্তি- 

(বিশেষের জ্ঞান ও স্বভাবের তারতম্য অনুসারে ইহার অনেক ইতর বিশেষ 

হইয়া থাকে। গৃহীদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও অনেকেই যথাবিধানে 

কারা করেন না; কেবল ভিগ্গ! ও বিজয়া-ধূম-পান করিয়াই কাল ক্ষেপ 
করিয়া থাকেন। 

বেশভৃষা। 

ইহারা ডোর, কৌপীন *, বিভূতি ৭" ও রুদ্রাক্ষ-মাল1% ধারণ করেন- 

গেরুয়া বস্ত্র শ ও অন্য অন্য গ্রকার বন্ত্রও ব্যবহার করিয়! থাকেন, ও 
রে ০০১০১ িশীশীশিতিশীশী ৩ 1 াশিশশ শি শি 

প্রতিদিন নিষ্লিখিত মঙ্তরো্চারণ কিয়! ধৌত কৌগীন পরিধান করিতে 
ই। এ মন্ত্র পাঠ করিয়! দেখিলে, ইন্জরিয়-ংযমই কৌগীন ধারণের উদ্দেশ বলিয়। 
প্রতীয়মান হইতে থাকে 

শীল যুকলী মন্মন্ধৰ অন্ধবন্ৰ) অল্প অক্রন্ধ, লা লঙ ঘীনী লা দভ দান, ত্বীঘহৃ 

যঁখিনী বধ ্ছন্হ। বনন্ধা ঘামা ঘন্লীমন্ধি জীদীল, লাবা দন্কই লাবনী, ঘল্নাল্ 
খান ক্ীতু। শ্রালবীদাল জীদীল নীঘ, ম্মলন্ন ন্দীহ ঘিত্রান্ি ক্দীহা। নান ন্্ীহ 
মপধা মী, মী সাথী লমন্জা দীহ। 

| 1 বিভূতি-ধারণের মন্ত্র। 
শাহুক্জা ম্বীনী গলাহ্দী নিমূন। লন্জা লানি ঘব্নূজা দ্ন। শ্সন্বহ র্স, প্রহ্নী 

দ€। লী দুল লানা বাশ্লী ঘ্ববী। লঙস-নুব্ লু ক্সন্মিলুষ্ জল, ভল্-মুন্ব আনব, 
ঝা সন্মাপী লামী আলল জীহ ঘি্াী খ্বব্নন্ধদন লজন্ধ ক্র । প্রভা বাজ স্বঘা 
3, শান লিল ক্সাদন্ত স্সাম। মল্মনন্লী লামী মান্কা ান নাঁন্কা ₹লার। 
| ॥ রুদ্রাক্ষ- ধারণের মন্ত্র। 

গাযুতসী। বল বুনি নিথ্য লদলি জাধা ব্ন্বলি, মৃত লল্মা লঙ্গ নিদ্য, লিজ 
লিঃ নই লিক) রুকন ললজ্জাহ্। 
| রা ৃ ননযাধীর! পরিধেয় বন সমুদাীয়কেও দেবতা -ম্বরূপ বলিয়া বিশ্বাম করেন ও 

ৃ 

০ 



৬৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদীয়। 

নানা তীর্থে গমন করিয়! নানা প্রকার তীর্থ-সামগ্রী সংগ্রহপূর্বক শরীর 
যুক্ত করিয়া রাখেন। ইহীদের মধ্যে অনেকে বাভু দেশে পিল 

তাত্রময় ও লৌহময় এক এক প্রকার বলয়াঁকার দ্রব্য ধারণ করেন ্ 
সমুদায়কে নেপাল, বদরিকা ও কেদারনাথের ক্ষণ কহে। এ সকলের 
উপরে বিবিধ প্রকার দেব-মুন্তি অস্কিত থাকে। নেপালে অন্ুরীযে 
মত অথবা তদপেক্ষা কিছু বড় পিস্তলময় একরূপ দ্রব্য পাওয়৷ যায় 
তাহাকে নেপালের পবিত্রী বলে। তাহাতে শিব, বৃষ ও ত্রিশুলের প্রন 

মুত্তি থাকে । সন্নযাসীরা কেহ কেহ তাহা কুদ্রাক্ষমালার সহি গ্রথিয 

করিয়! গল-দেশে ধারণ করেন। তাহার! নেপালে পশুপতিনাগ, ব্রিক. 

শ্রমে বদরিনারায়ণ ও কেদারনাথে কেদারনাথ দর্শন করিতে গিয়া এ 

সমস্ত ক্রয় করিয়া আনেন। কোন কোন সন্গ্যাসী নেপাল হইতে এব 

আর একটি সামগ্রী আনিয়! ব্যবহার করেন, তাহাকে এ স্থানেৰ ৫৫, 
শ্বরী দেবীর চুড়ি বলে। অনেকে আবার হিঙ্গলাজে % গিয়া এবক্প 

পপ পাপা 

বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পরিধান করিয়। থাকেন। এ সমুদায়ের সি 

তিন নাম আছে, যেমন সাফা, ব্রহ্ষঞ্চলা ইত্যাদি। শিরোবন্তের নাম দাছ!। 
অনেকে সার্দ তিন হস্ত প্রমাণ একথানি বন্ধ পৃষ্ঠ ও বক্ষঃন্থলে বাঁধিয়া রাখেন 

তাঁহার নাম ব্রহ্ষঞ্চল]। 

সন্নযানীদের বাবহার্ধা কয়েকট দ্রব্যের সাস্কেতিক নাম ফুল। সমুদায়ে মাঠ 

তিন ফুল। গেরুয়া, বিভূত্তি, কম গুলু এই তিনটি ফুল। আর খর্পর অব ফু! 

* হিঙ্গ লাজ তীর্থ বেলোচিন্তানের দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্গত। এ ৭! 

নাঁম মেক্রান্। উহা সমুদ্র তীরবর্তী । 

হিন্দু জাত্তির অন্পৃশ্ত মোসলআন্দিগের দেশে হিন্দু-ীর্ঘ রি 

শুনিয়া, অনেকে এখন আঁশ্ধ্য বোধ করিতে পারেন। কিন্ত বানা 

সিদ্ধ নদের পশ্চিম ও উত্তরাংপে কিছুদূর পর্যন্ত হিনদুদিগের অধিবাম ছি 
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্রস্তরগয় শ্বেতবর্ কু ক্ষুদ্র মালা পরিয়া৷ আইসেন, তাহার নাম ঠুম্রা । 

কেহ ব! তাহার সহিত প্রবালখণ্ড মিশ্রিত করিয়া গল-দেশ স্থশোভিত 

করিয়া রাখেন। কেহ কেহ আবার হিঙ্গলাজেশ্বরীর প্রসাদী শুপারী ও 

কান্দাহার দেশের নাঁমটি সংস্কৃত গান্ধার শবেরই অপত্রংশ। অধিক পূর্বের 
কথ! দুরে থাকুক, ইদানীও এ অঞ্চলে বিস্তর হিন্দুর আঁবাঁস দৃষ্ট হইয়াছে 

কিছু কাল হইল, বোখারায় ন্যুনাধিক তিন শত হিন্দু এবং কাবুলেও নূ/নাধিক 

তিন শত ঘর হিন্দুর বাঁ ও তদতিরিক্ত অনেক গুলি হিন্দু-বণিক্ দৃষ্ট হইয়া- 

ছিল *। মোসল-মান্দিগের ভারতবর্যাধিকারের অব্যবহিত পূর্বেও কাবুলে হিন্দু 
রাজার অধিকার ছিল 1 অলববীন্ণী কর্তৃক লিখিত কাবুল-রাজ্যাঁধিপতি স্যল- 

পতিদেব) সমস্তদ্েব, ভীমদেব প্রভৃতির অনেকানেক মুদ্রাতেও সে বিষয়ে সাক্ষ্য 

গ্রভিষিত ছিল !। যদিও মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, খৃষ্টানদের তৃতীয় শতান্দীতে 
ভাহা পুনরায় আবার সংস্থাপিত হয় ণ। চীন-দেশীয় তীর্ঘযাত্রী হিউএন্ থ সঙ্গ, 

ু্টাঝোর সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিবার 
গময়ে হিন্দুকুশ পর্বত উত্তীর্ণ হইয়াই ক্ষত্রিয় রাজার রাজ্য ও নানাবিধ হিন্দু 
উাদান সম্প্রদায় দৃষ্টি করেন $। মোগল মান্-জাতীয় ইতিহাঁসবেত্তারা সুস্পষ্ট 
বণিয়া গিয়াছেন, খুষ্টাবের অষ্টম শতাবীতে কাবুল ও তাহার সমীপস্থ অনের 
হানে হিন্দু নৃপতিগণের অধিকার ছিল। পঞ্জাবে, সিন্কুতটে ও আফ গানস্থানে 
যে সমুদায় ভারতবর্ষীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই সে কথা সপ্রমাণ 

₹* 10078191110 8513110 ১০০1৪ 01 1301291, ৬০1. [1., ১, 
233 010 13070055119 1060 [30101721210 710100018 [6৮16%%, 
৮০]. 60, 

1 10011)51 01 06 /5519110 ১০০1৪ 01 7397£2], 7846) [. 488, 
10072] 01 1176 [১০92] 4518010 ১০০০, ৬০1. 15070). 
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৭ 4$11312. 4১001005 ৮% [ন. 7. ভা11501, 00170100100 11021105, 
উ 0০%/৩11'5 [311010360119, 1866, 7). 28০. 



৭০ ভারতবর্ধায় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

বর্ণ-মক্ষী নামে এক প্রকার ধাতু-দ্রব্য জটায় বা অন্য কোন স্থানে ধার 
করেন । হিললাজ-যাত্রীদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তথায় পর্বে 
নিম্ন ভাগে একটি স্ুরঙ্গ আছে, তাহা এ দেবীর যোনি-স্বরূপ | তাহ 
মধ্য দিয়! এ সমস্ত বস্ত্র লইয়! গেলেই প্রসাদ হইয়া যায়। কোন সন 
বা প্রকোষ্ঠ-দেশে গণ্ডার-চর্ের বলয় পরিধান করেন। কেহ কেহ দে 
বন্ধরামেশ্বরে একরূপ মালা ও শঙ্খ-বলয় গ্রহণ করিয়া! শরীরে ধা 

করেন। এ শঙ্খ-বলয়কে রাঁমনাথের পবিত্রী বলে। কোন কৌন বান্তি 

আবার মণিকর্ণিকা বা মণিকরণ কুণ্ডের মণি বলিয়া একরূপ উপল! 

গলদেশে ধারণ করেন। তাহার! বলেন, হিমালয়ের মধ্যে এক স্থান 

এ নামে এমন একটি উদ্-প্রবণ আছে যে, অগ্নিসংযোগ বাতিক 
শা পাটি 

করিয়া দিয়াছে *। এখনও ব্লেচ্ছ দেশ বলিয়! পরিগণিত অনেক অনেক স্থান 

হিন্দুদের দেবালয় আছে 1| রুশ দেশের মধ্যে কাম্পীয় সাগর হইতে অনি 

দূরে অগ্ভাঁপি হিন্দু-দেবালয় বিদ্যমান রহিয়াছে । তাহাতে গণপতির প্রতি 

এবং কতকগুলি অন্য অন্য গুহ-দেবতার রৌপ্যময় এপ্রতিমুর্দি আছে এবং ছি 

পৃঙ্জারী তথায় অবস্থিতি করিয়া পরিচারণা করে। প্রায় দেড় শত বংমর হই? 

ঞোন্স হেনোয়ে নাঁমে এক ব্যক্তি কাম্পীয় সাগবের তীর-স্থিত বাক নাম 

স্তানে ৪০1৫০ জন হিন্দু উদাসীন দৃষ্টি করেন 1 কখন কথন হিন্দু গছ? 

তীর্থ-দর্শনার্ঘ, বিশেষতঃ এ মাগবের তীরস্থিত জালামুখী সমস্ত সন্দর্শন উঠ 

শ্রী অঞ্চলে গমনাগমন কবে জানা গিয়াছে এ । এই সমস্ত কথার মা 

তুলনা করিয়। দেখিলে, বেলোচিস্তানে হিন্দুদের দেবালয় থাকাতে ১) 

আশ্চর্য বোধ তয় না। 

4 /১0702 00৭) 0০ 1২60াথান, 

1 শৈবাদি সম্প্রদায়ের ৩৪ পৃষ্ঠায় পুবাণ পুরীর বৃত্তান্ত দেখ। 
1101121) এসো] যা) তি) 1380 70), 199-0, 

থ 00010210110 4১51610 990161) ০0113017521, ৬01. 119 0 234 | 

২ শাাঁশোাশাাটি 

সত পাপী পিসি তি 
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তাহার জলে ভাত, ডাল প্রভৃতি রন্ধন করিয়। ভোজন করা যায়। সেই 

গ্র্সবণ একটি প্রধান তীর্থ; তাহারা তাহা দর্শন করিতে গিয়। এ উপল- 

৭% আহরণ করিয়। থাকেন | সন্যাসীদের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে 

শনা অনা অপুর্ব অলঙ্কারেও শরীর অলঙ্লুত করিয়া রাখে ; যথা স্থানে 

দে সমস্ত লিখিত হইবে । 

গরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, সন্নযাসীরা "ও নমো নারায়ণায়” বলিয়া 

শিবাঁদন করেন । গৃহী লোকে তাহাদিগকে “নমো নারায়ণায়'” বলিয়া 
নস্ক(র করে এবং তাহার| “নারায়ণ” বলিয়। প্রত্যন্তর দিয়! থাকেন। 

মঠ আখাড়াদি পরিটায়ক বিষয়। 

মঠ ও আখাড়ায় গ্রাভেদ এই যে, মঠের উপর তদীয় মহন্তের সম্পূর্ণ 

আধিপত্য থাকে; আখাঁড়ার ভার সেরূপ নয়। অনেক দশনামী 

সগ্গানী একর মিলিত হইয়া আখাড়। প্রস্তুত করে ও তাহাতে তাহাদের 

সংপর্ণ কর্তন্ব থাকে । আখাড়ার মহন্ত তাহাদের মত-গ্রহণ ব্যতিরেকে 

কিছুই করিতে পারেন না। 

দগ্ডারা কেবল মঠের অন্তর্গত, কিন্তু সন্নযাসীর! মঠ ও আখাড়া উভভ- 

যেবই শন্তভৃতি। হিন্দুস্থানী বৈষণবদের ন্যায় ইহাদেরও সাতটি মূল 
গাখাড়া আছে; নিরবাণী, নিরপ্রনী, অটল, আহ্বান, যূনা, আনন্দ ও 
বচ আাখাড়।*%*। প্রত্যেক সন্ন্যাসীই ইহার কোন না কোন :আখাড়ার 
লোক। 

* যূনা ও বড় আখাড়। ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন আখাড়! বলিয়া! লিখিত হইয়াছে । 
কিছ অনেকেরই মতে, এ উভয়ই এক আখাড়ারই নাম। তাহা হইলে সমু- ধারে ছয়টি আখাড়া হয়। অপর একটি আখাড়ার না অগন্। এই সাতটি 
আগাড়াই প্রিদ্ধ। কিন্তু দশনামী ভাটদিগের গ্রন্থে আট আখাড়ার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়! যায়। 



ণ২ ভাঁরতব্য় উপাসক-সম্প্রদায়। 

ভারতবর্ষের নানা স্থানে মঠ ও আখাঁড়া বিদ্যমান আছে। কৌন 
কোন অংশে এই উভয়বিধ দেবালয়ের বিশেষ বিভিন্নত! দেখিতে পা 

যায়। মঠের মহস্তেরা মঠ-সংক্রান্ত সকল বিষয়েই একাধিপত্য করেন, 
ইচ্ছ! হয়, সন্গযাসীদিগকে তথায় স্থান দেন, না ইচ্ছা হইলে, না রি 
পারেন। আখাড়ার মহস্তেরা সেরূপ নয় : তথায় সন্ন্যাসীদেরই প্রত 

লোকে মঠে আপিয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আখাড়ায় ঢে 

বিষয়ের ব্যবস্থা নাই। 

মঠ ও আখাড়া ব্যতিরেকে ইহাদের পরিচায়ক আরও কউকুদ 

বিষয় আছে; যেমন জাতি, বর্ণ, গোত্র, দেব, দেবী, মড়ী, পরিবার, টুল 

চক্কী ইত্যাদি । ইহাদের পরিচয় জানিতে হইলে, সেই সমুদ্র জিন্ঞাম 

করিতে হয়। সেই সমস্ত যত দূর জানিতে পারিয়াছি, পশ্চাৎ ভার 
বিবরণ করিতেছি । 

ইহাদের সকলেরই এক জাতি, এক বর্ণ ও এক পরিবার। জান্জি 

নাম বিহজগম, বর্ণের নাম রুদ্র ও পরিবারের নাম অনন্ত। সমগ্র 

গোত্রাদি অন্য অন্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন । চারি মঠে চারি সম্প্রদায় ও চারি 

গোত্র চলিয়া আসিতেছে; প্রত্যেক সন্ন্যাসী তাহার কোন না ঝোগ 

সম্প্রদায়ের ও কোন না কোন গোত্রের অন্তভূতি। যথাক্রমে দি 

সমুদায়ের নাম নির্দেশ করা যাইতেছে। 

এ. পিশতিপটি আপাত াল 
চি 

হু লালক্জা গু নী ঘীনামা। 

. শ্সাত ক্সান্তাতা দমত নলাঘা ॥ 

অষ্টম আগাড়ার নাম ভূতনাথ আখাড়া। রুখড় নুখড় প্রভৃতি ৫ 
অন্তর্গত । সন্ন্যাসীদের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, সওয়া লক্ষ অর্থাং এক এ 

পচিশ সহম্র ভূত ইহাদের সঙ্গে অবস্থিতি করে। 
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মঠ সম্প্রদায় গোত্র 

শু্গগিরি মঠ * ভূর্বার ণ' ভবেশর 
জ্যোসী মঠ আনন্দবার লাতেশ্বর 
সারদা মঠ কীটবার টি 

গোঁবর্দন মঠ তোগবার চির 

প্রত্যেক মঠের স্বতন্ত্র স্বতন্্ ক্ষেত্র, দেব, দেবী, তীর্থ, বেদ ও 
মহাবাক্য নির্দিষ্ট আছে; প্রত্যেক সন্ন্/সীকে আপন আপন মঠানুসারে 
তাহার এক একটি অবলম্বন করিতে হয়। 
মঠ ক্ষেত্র দেব দেবী তীর্থ বেদ মহাবাক্য 
শ্্রগিরি বামেখব. আদিবরাহ কামাথ্যা তুঙ্গভদ্র|।  যজুর্ধেদ অহম্ত্র্গান্সি 
জো|সা বদবিকাশ্রম নারায়ণ  পুন্ন।গরী অলকনন্াা অধথর্বষেদ অয়মাত্াব্রহ্ম 
সাদা দ্বাবক। পিদ্ধেশ্বর ভদ্রকলী গঙ্গগোমতী মাঁমব্দে তত্বমসি 
গোন্দন পুরযোত্তম জগন্নাথ. বিমলা মহেদি ঝক্বেদ প্রজ্ঞান- 

মাননং ব্রহ্ম 
এইরূপ, এ চারি মঠের %& প্রত্যেকের এক একটি আচার্য্য ও 

পি শীত শী শী পিপি শি পা ৯ এ সী 

* দ্রশনামীরা সচরাচর এই মঠের নাম সির্বর ঝা সিঙ্গেরি বলিয় 
উল্লেধ করে। উহা শুলগগ্রিরি শবেরই অপত্রংণ বোধ ইয়। এই মঠটি দক্ষিণা- 
পথের অন্তর্গত তুঙ্গভদ্ত। নদীর তীরস্থ। 

1 সন্্যাসীদের পরিচায়ক এই দমস্ত বিষয়ের নাঁম তাহাদের মুখে যেরূপ 
খানয়াছি ও ভাহাদের আল্ায়-শ্রবণ দ্বারা যেরূপ অবগত হইয়াছি, সেইরূপ লিখি- লাম। উত্তর, দ্ণ, পূর্ব, পশ্চিম এই চারি মঠের স্বতত্ শ্বতন্্ বিবরণ আছে, 
হাইার মম আল্লায় যথা উত্তরায়, দাক্ষণায়ায, পূর্বাযায় ও পশ্চিমাম়ায়। 

+ সন্যাসীরা শঙ্করাচার্য।-গ্রতিঠিত উল্লিখিত চারি মঠ ব্যতিরেকে আর তিনটি 
মপঃ-কনিত গুপ্ত মঠ স্বীকার করেন। তাহার বিষয় যেক্পপ জানিতে পারিয়াছ্ি, 
পচাৎ গিখিত হইতেছে। পাঠ করিয়া দেখিলে, এ তিনটির কল্পন৷ তাহাদের ইই-মাধনার বিজ্ঞাপক ভিন্ন অন কিছু বোধ হয় না। 



৭8 ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

্রঙ্ষচারী নির্দিষ্ট আছেন। আচার্ধ্য-গণের নাম গুলিতে কিছু সংখয 

বোধ হওয়াতে, বিশেষ করিয়| লিখিলাম ন|। ব্রহ্মচারীদের বিষয় তীয় 

প্রকরণ মধ্যে প্রস্তাবিত হইবে। 

মধ্যে মধ্যে এক একটি সন্ন্যাসী বিশেষক্ূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়া এব 

একটি সন্যাসি-দল প্রবর্তিত করেন, তাহাঁরই নাঁম মড়ী; যেমন কেশব 

পুরি মুলতানী, বৈকুণা, ভগবান্ পুরি, ও'কারী, বড় কেবল পুরি, গোঁ 

কেবল পুরি, সৈজনাথী, গঙ্গাদরিয়া, অপাঁরনাথী, মেঘনাথী, দুর্গানাধা 

সৈজ-পুরি, পরমানন্দী, ব্রঙ্গনাথী, বোধলা ইত্যাদি । এইরূপে সমুদাযে 

৫২ বায়ান্নটি মড়ী উৎপন্ন হইয়াছে । 

দশনামী ভ'টদের গ্রন্থ হইতে মড়ীর বৃত্তান্ত যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি 

পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে । 

গিরি সন্াসীর আটাশ মড়ী, তন্মধ্যে ছাবিবশটির নাম পাও 

গিয়াছে; পরমানন্দী, বোধলা, ও কারী, যতি, কুমস্তানাথী, সহজনাদী 

রুদ্রনাথী, রতননাথী, নাঁগেন্দ্রনাথী, বোধনাথী, বিশ্বস্তরনাথী, মান্না 

সাগরনাধী, ব্রঙ্গানাথী, মেঘনাথী, তিক্ষারীনাথী, জ্ঞাননাগী, বৈকুগনদী, 

সা »প্পপীপীশিপ্পা তিক 

পঞ্চম মঠ |_-কৈলাস ক্ষের। কাশী অন্প্রদায়। নিরঞ্জন দেবতা । মান, 

সরোবর তীর্থ। ঈশ্বর আচাধ্য। সনক মুনন্দন ও দনতবুম 

ত্রন্ষগারা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ত্রদ্ধ বাক্য। | 

ষষ্ঠ মঠ।-__নাভিকুগুলিনী ক্ষেত্র। সত্য সম্প্রদায়। পরমহংস দেবা | 

ংস দেবী। ত্রিকুটি তীর্থ! বরক্ধা, বিষ্ণু, মহেশাদি এর্ষচাণী 

অজপ! মদ্্ু। 

সগ্ডম মঠ।--এই মঠের আয়ায়ে শুন্ধাত্ম। তীর্ঘ এনং অহমেব হুংসঃ, নিতো 

নির্মলোহহম্ শুদ্ধোহম্, নির্বিকরোহহম্ ইত্যাদি তত্জ্ঞানশগ! 

বিমুক্ত বক্তিব লক্গণ-পতিপাদ্রক কনক গুলি বাকা সন্গিবেশিত আছে 
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নীতলনাথী, মহেশনাঁথ টাটম্বরী, সাউলী সন্ধ্যানাথী, নীলাবিলাগনাথী, 
ূর্ভাধানাথী, ছুর্গানাথী, অটলনাথী ও ব্রঙ্গাপ্ুনাথী। ভারতীর চারি 
নড়ী; বিশ্বনাথ ভারতী, নৃসিংহ ভারতী, মান্মুকুন্দ ভারতী ও পল্মনাথ 

ভারতী । বনের চারি মড়ী; গঙ্গাবন সিংহাসনী, প্রভাতবন শঙ্খধারী, 

তম বন ফরারী ও শ্যামস্থন্দর বন। বৈকুগপুরীর চারি মড়ী। 

কেবল পুরী, মথুরা পুরী, অচিন্ত পুরী ও মণ্ডন্ পুরী। কেশব পুরী 

মুলতানীর চারি মড়ী; রামচন্্র পুরী, মাধব পুরী, সওয়। সহদেব পুরী 

ও দিমুখত্রিয়! পুরী। গঙ্গাদরিয়ার চারি মড়ী, সমুদ্র দরিয়াও, খসত 

দরিযাও, লহর দরিয়াও ও কহর দরিয়াও। দশনাম তিলক পুরীর চারি 

মডী; ভগবান্ পুরী ভজনী, ভগবস্তুপুরী নাগা, সহজ পুরী ভাগারী ও 

হনমন্ত হোরদঙ্গা। 

গিরি সন্যাসীদের চুলা ও চকী প্রভৃতি নামে আর কতকগুলি 

বিভাগ আছে; যেমন রামচুলা, জগন্নাথী চুলা, গঙ্গ চক্কী, পবন চক্ষী, 

নিরগ্তন চৌকা, যমুনা কড়াই ইত্যাদি । এ সমুদায় বিভাগও এক একটি 

তেজীয়ান্ ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। দশনামীর মধ্যে পুরী, ভারতী 
গ্রভৃতি অন্ত অন্য নামধারী সন্যাসীর সহিত মঠ ও মড়ীর ন্যায় ইহার 

কোন মন্বন্ধ নাই। 

| গিরি অন্্যাসীদের পূর্ণেবাল্িখিত খাদ্ধিনাথী মড়ীর ছুইটি বিভাগ 
গাছে; গাদি ও খালসা। খদ্ধিনাথের প্রধান শিষ্য তুলসীনাথ তেজী- 

ন্ হয়! যে আমন প্রাপ্ত হন, তাহার নাম গাদি ও পর্ববতনাথ 
[তাহার অন্য একটি শিষ্য যে আমনের অধিকারী হন, তাহার 
নি খালসা। এই নিমিত্ত থদ্ধিনাথী মড়ীর সম্ন্যাসীরা কেহ! 

সম্মাকে শীদির অন্তর্গত ও কেহব। খল সাধে আন্তর্তি ব্ল্ে 

সিভষ দেখে 
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জ্যোগ্মার্গ। 

সন্ন্যাসীর। অনেকেই কুলাচারী অর্থা মদ্য মাংসাঁদি ব্যবহার করেন। 

নির্ববাণ তন্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে। 

ঘক্নিবাধনল' জজঙ্সান্ হা জাহজ্বনলম্। 

প্রাণতোধিণী-ধৃত নির্বাণতন্ত্রবচন। 

সধিদ1 গ্রহণ ও সব্বদ। সুর! সেবন করিবে। 

হমলানল হ্নজি স্মম মলন্গাব্যনলম | 

জন্যাধিলা ঘা স্বল্স' সস্থল্ন' নহানল ॥ 

নির্ববাণতন্তর। 

প্রাণ-প্রিয়ে! বরাননে ! দেবেশ্বরি! শ্রবণ কর। আঙ্গ্যাসীতে গুপ্ভাবে 

পঞ্চতত্ব গ্রহণ করিবে। 

জ্যোত্মার্গপ্রবেশ নামে ইহাদের এক প্রকার সাধন! আছে তাহ 

তান্্োক্ত চক্র-সাধনা-বিশেধ বলিলে বলা যায়। তাহাতে যথেষ্ট মদ্য মাংস 

চলিয়৷ থাকে । 

যে দেবীর উদ্দেশে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম বালা 

্ন্দরী। সন্যাসীর। নিশা-যোগে কৌন নিভৃত স্থানে % একর পমাগঃ 

হইয়া! নিম্নলিখিত প্রকারে একরূপ জ্যোতি অর্থাৎ দীপ প্রজ্জলিত করেন 

টিটি 
সপ | তাপ পপিপিসপাপশি্িশশশশী 

*নিতৃত স্তনের প্রয়োর্জন বলিয়া, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কখন কখন 

ত-খানার * মধ্যেও এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । 
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* মৃত্তিকা নিয়স্থ গৃহ-বিশেষের নাম ত-খানা। 



জ্যোতমার্গ। ৭ 

এবং সেই জোতিতে এ দেবীর আবির্ভাব হয় বলিয়! বিশ্বীস করেন। এই 

নিমিত্তই ইহার নাম জ্যোতমার্গ। তীহার! তথায় দৈর্ঘয প্রস্থে এক হাত 

য় অঙ্গুলি প্রমাণ একটি মৃত্তিকাময় বেদি নির্মাণ করিয়। তাহার উপরে 

এ পরিমাণের এক খণ্ড শ্রেতবর্ণ বন স্থাপন করেন, ও তাহার উপর এ 

পরিমাণের আর এক খণ্ড রক্তবর্ণ বন্ত্র অর্থাৎ খের পাঁতিয়। থাকেন এবং 

॥ রক্তবর্ণ বন্ত্ের মধ্যস্থলে একটি গ্লাস রাখিয়া তাহার চতুদ্দিকে তগুল 

দিয়! কালী, ক্রক্গা, বিষু, হনুমান ও ভৈরব প্রভৃতির প্রতিমুণ্তি প্রস্তুত 

করেন। এ গ্রাস ঘৃত-পূর্ণ করিয়। তাহার মধ্যে একটি কার্পাসের বাতি 

দেন ও সেই বাঁতির অগ্র-ভাঁগে একটু কপুর দিয়া রাখেন। সাধনার 

পমার সেই বাতি প্রচ্থলিত করিয়া তাহাতেই উল্লিখিত বালাসুন্দরী 

(দণীর অঙ্চন| করেন এবং দ্য, মাংস, লুচি গ্রভৃতি ভোগ দিয়! প্রাসাদ 

পাইতে খাকেন। ইহার! এ দীপ-শিখাকে প্রকৃত ভালামুখার শিখ! 

বলিয়। বিএস যান এবং অনেকে এ জ্যোতবপ্তিকার ভম্ম একটি মাছুলির 

মধো রাখিয়। গল-দেশে ধারণ করেন, 

জ্যোত্মার্গে স্থুরাপানাদি গুহা বা/পারের অনুষ্ঠান হয় বলিয়া, সক্ন" 

নীর| মেই সমস্ত গোপন রাখিবার উদ্দেশে কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ 

বাহার করিয়। থাকেন। জ্যোত্ম্গানুসারী সন্ন্যাসী ব্যতিরেকে অন্যে 

তাহ! জানিতে পাঁয় না| পশ্চা তাহার কতকগুলি লিখিত হইতেছে। 

ব্য সাষ্কেতিক এব 

পা 2 2 তীর্ঘ, প্রথমা, বিন ও পদ্মাবতী । 

পা 87 এ সিদ্ধি ও দ্থিতীয়।। 

ধীধিত ছাঁগ ১.৮ ২২০০ ঝাড়ি। 

নি 285 2885 তৃতায়।। 

তামাক... ২.০, ' ষষ্ঠী ও তমালপত্রী। 
গা ২১ ১১৯১, সপ্ডমী। 



৭৮ ভীরতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

শুক্র 2 ***১ ধাতু। 

জল ১ তত অলিল। 

বোতল. ১১ ত2৮০০, কুণ্ত। 

তা হি তত মতি। 

লুচি. ০০ তত ৮ চক্রী। 

জ্যোতমার্গ-প্রবিষ্ট সন্নাসীরা চৈত্র ও আশ্বিন মাসে নবরাত্র নামে 

একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। একটি মন্্যাসী কোন গৃহের মধে 

দুই পার্থ দুইটি প্রদীপ জবালিয়া উপবিষ্ট থাকেন। একটি প্রদীপ 

ঘৃত-পুর্ণ আর একটি তৈল-পূর্ণ। দ্বতের গ্রদীপটি মহাদেবের উদ্দেশে 

ও তৈলের প্রদীপটি কালীর উদ্দেশে প্রজ্জলিত হয়। সন্ধ্যার গৰে 

জ্যোত্মার্গানুসারী অপরাপর সন্্যাসী আসিয়া! শিব, শক্তি ও ভৈরবের 

অর্চন| করেন ও ভোগ দিয়া প্রসাদি-সামগ্রী ভক্ষণ করিতে থাকেন। 

নবম দিবসে পূর্ববাক্তরূপে জ্যোৎমার্গের অনুষ্ঠান করেন ও সেই উপ. 

লক্ষে দুর দুরান্তরের জ্যোতমার্গানুসারী সন্ন্যাসী্দিগকে কোতোয়াল ছা 

নিমন্ত্রণ করিয়া! পাঠান। 

লোকের গুপ্ত আমোদ বিষয়ে সঙ্গিলাভের ইচ্ছা এত প্রাথল থে, 

মন্ন্যাসীরা গৃহীদিগকে ষট্কম্্রাদির অন্রষ্ঠান দেখিতে দেন না, কিন্তু 

অক্রেশেই তাহাদিগকে প্রমোদময় “জ্যাৎমার্গে প্রবেশিত করিয়া লন। 

পশ্চিমোন্তর প্রদেশে অনেক সন্গ্যাসীতে এবং কখন কথন সন্ন্যাসী 

ও গৃহস্থ উভয়ে মিলিত হইয়৷ উল্লিখিতরূপ নানাপ্রকার চর করিয় 

থাকে । তাহার সকল প্রকারেই স্ত্রী পুরুষ উভয়েই প্রবেশপুর্ববক মা 

মাংসাদি ব্যবহার করে। শুনিয়াছি, চক্র-বিশেষে একটি পুরুষ একটি 

স্ীলৌককে সঙ্গে লইয়। আবরণ-বিশেষের অন্তরালে একরূপ ক্রিয়ার 

অনুষ্ঠান করেন এবং সেই চক্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি এ ক্রিয়া'লব্ধ পরম 

পদার্ঘটি, অর্থাৎ এই পুস্তকের প্রথম ভাগে বাউল-সন্প্রদায়ের বিবরণ 



আহার ব্যবহার । ৭৯ 

মধো লিখিত চারি চান্দের দ্বিতীয় চন্দ্রটি %, জল-মিশ্রিত করিয়! উদরস্থ 

করিয়া থাকেন। এ ক্রিয়ার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে অত্যন্ত 

শ্রীল হইয়! উঠে। 

আহার ব্যবহার । 

মন্যাসীদিগকে সচরাচর ব্রাহ্মণ ও স্বসম্প্রদায়ী লোকের অন্নই গ্রহণ 

করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহার! মুখে বলেন আমাদের সকল জাঁতির 

অন্ন ভোজনেই অধিকার অ(ছে; চুরী, নারী, মিথ্য। এই তিনটি ব্যতি- 

রেকে আর কিছুই আমাদের পরিত্যাজ্য নয়। শাস্ত্েও ইহার্দের প্রতি 
এইবপ ব্যবস্থা! আছে। 

ভিসাল বসান না অজ্মান্নজ্পান বলামনম্। 

ক্স" জান্ব' নঘা ল্লাললক্মীঘাব্নিন্থাহযল্ ॥ 
গ্রাণতোধিণী-ধৃত মহানির্বাণ তন্্র-বচন। 

ম্নামীরা যে স্থান সে স্থান হইতে কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল যে কোন জাতির 

নন প্রাপ্ত হউক না কেন, দেশ কালের বিচার না করিয়। তাহা ভোগ্ন করি- 
1শ। 

স্ানু্নিত্মস্্ লিন্হামনূন দীভূল ব্লিতা। 

বনক্বনামলভুতাত্্ব অলনাঘী সহিত খন ॥ 
মহানির্বাণ তন্্র। 

থাড়-প্রতিগ্রত, নিন্দা, মিথ্য। কথন, স্ত্রীলোকের সহিভ ক্রীড়া, রেতস্ত্যাগ 

বং অনা এই সমস্ত কার্ষা সন্নাসীতে পরিত্যাগ করিবে। 

এইরূপ বাবস্থা আছে বটে, কিন্তু কয় ব্যক্তি ব্যবস্থানুরূপ কার্ধা 

টরিতে পারে! 

_ -শাীশ তি শি টি শি শাটার 

* তারতবরষীয় উপাসক-সম্্রদায়ের প্রথম ভাগের ১৭৪ পৃষ্ঠা দেখ । 



৮% তারতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদীয়। 

জমাত। 

স্থানে স্থানে অনেক সন্ন্যাসী একত্র দল-বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করেন, 

অথবা তীর্থ-পর্ধ্যটন করিয়া থাকেন। এ দলকে জমা বলে। এ 

জমাতের কাধ্য-নির্ববাহের বন্দৌবস্ত শিতান্ত সামান্য নয়। তদর্থ অনেক 

গুলি কর্মচারী নিযুক্ত হইয়৷ থাকে; মহন্ত, পূজারী, কুঠারী, ভাগুারী, 

কারবারী, হিসাবী, কোতোয়াল, পাহারাদার ও তুরহীওয়ালা | মহন্ত 

প্রধান অধাক্ষ ; তিনি জমাতের সকল বিষয়ের অধ্যক্ষত| ও সমস্ত কার্য 

সম্পাদন করেন। পুঁজারা যথানিয়মে ও যথাসময়ে চরণপাদুক| পূজ। 

করেন। কুঠারী প্রকৃত ভাণ্ডারী; তিনি আহার-দ্রব্যাদি সমস্ত বস্তু 

রক্ষা করিয়া থাকেন। পাঁচকের নাম ভাগুারী; তিনি রন্ধন করিয় 

সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করান। বড় বড় জমাতে বহুসংখ্যক ভারী 

থাকে । কারবারী প্রকৃত ধনরক্ষক; তিনি ধন রক্ষা করেন ও 

প্রয়োজন মতে ব্যয়ার্থ অর্থ দিয়! থাকেন। মুকুরিকে হিসাবী বলে; 

তিনি আয় ব্যয় লিখিয়! রাখেন। কোতোয়াল মহন্তের আদেশানুসারে 

অন্য অন্য কন্মীচারীকে স্ব কম্মে নিয়োজিত করেন ও তাহাদের 

কার্ষেের তন্তাবধান করিয়া থাকেন। দেব-স্থান এবং ডঙ্কা, নিশান, 

ঝাঁজ, ঘণ্ট। প্রভৃতি পুজার দ্রব্য রক্ষার্থ চৌকী দেওয়া পাহারাদারের 
কার্য । সন্যাসীদের মধ্যে আনেকে পর্ধ্যায়ক্রমে দিবারাত্র এ কর্ম 

নির্বাহ করেন। তুরহীওয়ালা তৃরীবাদন করিয়। জমাতের গৌরব বুদ 
করেন। কেবল তুরী নয়, ডঙ্কা ও পতাকাতেও জমাতের শোহা ও 

মৃহম| বর্ধন করির! থাকে । সম্ন্যাসীরাই এ সমুদয় কম্মচারীর পে 

অভিষিক্ত হন। কেবল সন্ন্যাসী নয়, যোগী, পরমহংস প্রভৃতি অগ্ 
অন্য শৈব উদাসীনেও জমাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। 

হরিদ্ারা'দি তীর্থ-স্থানে এক এক সময়ে ভারী ভারী জমা উপস্থিত 



জমা । ৮১ 

হয়। এ প্রদেশের মধ্যে ভোটবাগানে &% ও কার্তিক মাসে ও কোন কোন 

বসর কাত্তিক ও পৌষ উভয় মাসে গঙ্গাসাগর-গমন উদ্দেশে মন্দ জমাত 

হয় না। সেই সেই সময়ে দোখতে পাওয়া যায়, পতাকা উড়িতেছে, তুঁরী 
৪ ডঙ্ধা বাঁজিতেছে, চন্দ্রাতপের নিম্ন দেশে দত্তাত্রেয়ের চরণপাদুক। 

স্থাপিত হইয়াছে, প্রতিরিন এ চরণপাদুকার পূজা ও ভোগ ণ' দেওয়া 

যাইতেছে, পঞ্চাইতের দ্বারা কাজ কর্মের বন্দোবস্ত হইতেছে, দ্রিন দিন 

নতন নূতন সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়! দল-পুষ্টি করিতেছে, ন্যুনাধিক শত 

সংখ্যক গন্যাসী একত্র ভোজনে বসিয়! গিয়াছে, প্রায় সর্বক্ষণই গাঞ্জা 

ও সুখার ধূম চতুদ্দিক ব্যাপিতেছে ; ধুমের আর সীমা নাই। 

হরিদ্বার, প্রায়াগ, উজ্ভয়িণী, গোদাবরী এই চারি স্থানের মেলায় 

তীর্থ-সান উপলক্ষে যে সমস্ত ভারী ভারী জমা উপস্থিত হয়, তাহার 

নিকট ভোটবাগানের জমীৎ কিছুই নয় বলিলে বলা যাঁয়। এ চারি 

স্থানে বহু সহত্ম সন্ন্যাসী এক এক জমাতের তন্তভূতি থাকে ও শত শত 
পা ও পা পাবার পাশ শি শীশিতিটি পিপি শপিশীশীতিস সাপ পিপি 

* বৎসর বৎসর দেখিতেছি, এ অঞ্চলে সন্ন্যামীদের সমাগম উত্তরোত্তর অল্পই 

হইয়া আদিতেছে। তাহাদের সংখ্য। ক্রমশঃ হান হইতেছে, কি এদেশে সমা- 

দরের করটি দেখিয়া! তাহাদের আপিতে প্রবৃত্তি হয় না, নিশ্চয় বলিতে পার যায় 

া। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে ভোট বাগানের জমাতের বিষয় শ্চক্ষে দেখিয়। 
ঘেকূুপ বর্ণন করিয়াছি, এখন তাহার অনেক খর্কাত। হইয়। গিয়াছে। প্রতি 

বংদরই পূর্ব বংসর অপেক্ষ। হান দেখিতে পাই। পার্বর্তী লোকে বলে, এ 
মঠের দুরবস্থা! তাহার একটি প্রধান কারণ। ফলতঃ আমরা বাল্যকালে যেরূপ 
পরমার্থ-পরায়ণ জ্ঞান!পন্ন ব্রহ্মচারী পরমহংস প্রভৃতির সমীগম সচরাচর দর্শন 
করতাম, এখন তাহ! অতীব বিরল। 

1 ঘৃত, আটা ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এক রূপ চুর্ণ পদার্থ প্রস্তত কর! হয়, 
তাহাকে রোঠ বলে। এক এক দিন অপরাহে ধ রোঠ ভোগ দেওয়া হয়? 

: হইবে, গত্যেক মন্্যাধী গ্রলাদ গ্রহণ করিয়! থাকে। 



৮২ ভারতবর্ধায় উপাসক-সপ্প্রদায়। 

ভাণ্ডারী রদ্ধন-কার্ধ্যে নিরন্তর নিযুক্ত রছে। তথায় সহ সহ টাক! 

মূল্যের এক এক পতীকা উভ্ভীয়মান হয়। 

বাঁরদ1, নাগর প্রভৃতি কয়েক স্থানে কয়েকটি প্রধান জমাৎ বিষ্যান 
আ.্ু। এ এ স্থানের হিন্দু রাজারা তাহাদের সম্পূর্ণ জানুবুলা 

করিয়া থাঁকেন। 

মরণোত্তর ক্রিয়া! । 

কোন সন্ন্যাসীর মৃত্যু ঘটিলে, পূর্বেরাক্তরূপে্ মৃত্সমাধি বা জল 

সমাধি দেওয়। হয়, এবং তিন দিনের দিন রোঠ ভোগ ও তের দিনের 

দিন পঙগত্ ও শঙ্খঢাল নামে একটি ক্রিয়া হইয়া থাকে। শঙ্খটালটি 

কিছু গুরুতর ক্রিয়া ; অধিক ব্যয় হয় বলিয়া, অনেকেরই তাহ! সম্পন্ 

হয় নাণ'। দিবাভাগে পঙ্গত্ ও রোঠ ভে|গ হয়, কিন্তু শঙ্খঢালটি বাজি 

যোগে নির্ববাহিত হইয়! থাকে। মৃত্যু স্থানে অন্য অন্য সন্ন্যাসী উপাক্চিত 

থাকিলে ও ব্যয়োপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে, সেই স্থানেই এ অমন 

কর্ম সম্পন্ন হয় নতুব! তীহার গুরুর গাদিতে সংবাদ পঁভছিলে, তথয 

অনুঠিত হইয়! থাকে। সুযোগ ও স্তৃপ্রতুল না থাকাতে, উল্লিখিত 

মৃৎ-সমাধি বা জল-সমাধি মাত্রেই কত ব্যক্তির মরণোত্তর ক্রিয়ার 

পধ্যবসান হয়। 

* ৩২ পৃষ্ঠ। দেখ। 

1 জ্যোৎমার্সানুসারী সন্্যাসীঘেরই *ঙ্খঢাল হয়। অন্যের হয় না। ও 

ব্যক্তির শিষ্য ব৷ শিষ্যানুশিষ্যাদি কোন সন্াসী কুশপুত্তল প্রস্তত করিয়। এই 

কিয়ার অনুষ্ঠান করেন এবং সেই ক্রিয়াকারক ও ক্রিয়া-তুমিস্থ অন্ত অন্ঠ ৯ 

সনন্যাদী মন্ত্রোচ্চারণ গুর্ববক সেই পুন্তলের উপরে জল ঢালিতে থাকেন। 
চে 



নাগা। 

(থ সমস্ত সন্ন্যাদী মন্তুকের জটাগুলি রজ্জুর ন্যায় গক দিয়া উষ্কীষের 

সত বদ্ধ করিয়া রাঁখে %) তাহারাই নাগা । নঙ। শবের অর্থ উলজ। 

ইহার] সচরাচর বিবস্ত্র থাকে বলিয়! প্রসিদ্ধ আছে, এই নিমিত্ত ইহাঁদিগকে 

নাগ বলে। এক্ষণে রাজ-শাসনের ওয়ে সর্বত্র উলঙ্গ থাকিতে পায় 

না, একরূপ কৌগীন ধারণ ও অন্য অন্য প্রকার বন্্ পরিধান করে, 

কৌীনের নাম নাগফণী। 

লামা দস্তৃং লানদদব্টী। 

অপরাপর মন্ন।সীদের ডোর ও কৌপীন সবতত্ স্বতত্ন ; ইহাদের এ 

এক নাগফণীতেই উভয়ের কাঁধ্য সম্পন্ন হয়। 

রা বিভূতির উপামক। বিভূতি-রাশিকে একত্রীভূত করিয়া 

জম(ঠিয়! রাখে, এবং গিরি-মৃত্তিকায় চিত্রিত ও চন্দনা দ্বারা বিলেপিত 

করিয়। খাকে। এ প্রস্তুত করা বিভূতি-পুষ্তীকে গোলাবলে। ভিন 

ভিন্ন আখাড়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ গোল! ; নিরপ্জনী আখাড়ায় গোল অর্থাৎ 

টাকার ও রা আখাড়ীর চতুক্ষোণ। ইহারা প্রতিদিন পুষ্প 

চন পার। উহার অর্চনা করে ও উহাই হস্তে লইয়! ম্-ধারী প্র, 

শিস স্পিপা পিপি ২৮ পাপ সিসি 

» জট! তিন গ্রকার। নাগজটা শস্তুজটা ও বাঁবরান্ জট|। নাগারা যের' 

সুর দত পাকান জটা ধারণ করে, তাঁহার নাম নাগট!। যে জট এর 

গাকান নয় তাহাকে শত্তুজটা বলে। শ্তুজটা ছোট হইলে বাঁবরান্ বলি! 
উন্নিখিত হয়। 

রাও 



৮৪ ্ ভারতবর্ষায় উপাসক-সপ্প্রদায় । 

তির নিকটে ভিক্ষা করিয়। থাকে । যিনি যে কিছু মুদ্রা ভিক্ষা! দেণ) 
তাহা এ বিভূতি-গোলার উপরেই গ্রহণ করে *। 

নাগার। নিজে শিষ্য করে না ; যাহার! অন্যত্র সন্ধ্যা গ্রহণ করে, 

তাহাঁদের মধ্যে অনেকে আসিয়া ইহাদের দল-ভুক্ত হয়। এই রূপেই 

ইহাদের প্রবাহ চলিয়া আমিতেছে। ইহার্দিগকে দীক্ষ-গুরুর আশ্রয় 

পরিত্যাগ করিয়া নাগা-দল প্রবেশ করিতে হয়, এই নিমিত্ত এই ব্যাপার 

টিকে গুরু-পক্ষ পরিত্যাগ পুর্বৰক দেব-পক্ষ অবলম্বন বলিয়! থাকে। এ 

সময়ে ইহার। কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পূর্ববক নানাবিধ কঠোর ব্যব 

হার করিতে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ববকার গুরু-দত্ত কৌপীন পরিত্যাগ করিয়া 

একবারে বিবস্ত্র হইয়! থাকে; এমন কি, এক খাই সুতি! পধ্যন্ত শরীরে 

ধারণ করিতে পায় না। এই অবস্থায় প্রান্তরে অথব| তাদৃশ আশ্রয় 

শূন্য "্থানে একমীস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে ; গৃহ-মধ্যে কাচ অধিবাদ 

করিতে পারে না। প্রগাঢ় শীতের সময় হইলেও, ইহার অন্যথাচরণ 

করিবার সম্ভাবনা নাই। 

সন্যাসীিগকে নাগা-দল-ভুক্ত করিবার সময়ে নাগ! মহন্তের বিস্তর 

ব্যয় হয়, এই নিমিত্ত তিনি একেবারে বহু-সংখ্যক ব্যক্তিকে এ দলে 

গ্রহণ করিয়। থাকেন। 

ইহারা অত্যন্ত উগ্র-শীল ও ৰলহঃপ্রিয়। পুর্বের্ব ইহাঁদের উপঞ্র্ে 

লোকে অস্থির হইত ; এক্ষণে রাঁজশাসন দ্বার! তাহার অনেক নিবারণ 

হইয়াছে । কবীর নিজ গ্রন্থে নাগাদির প্রতি ঘে সমস্ত পম্চ্লিধিত 

তত্নাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই ইথাদের ঢুঃশীলতা পপ 

প্রতীয়মান হইতেছে। 
রিনি 

* ইহারা উর বিভূতি-গোলার উপর রজত-ুদ্রা ভিন্ন অপর নিকটতর মু 

গ্রহণ করে না, এইরূপ ব্যক্ত করিয়। থাকে। 



নাগা। ৮৫ 

“ভাই হে! আঁমি এরূপ যোগী কোন কালে দেখি নাই যে, 
নিজের ধর্ম বিশ্থৃত হইয়া বৃথা পধাটন করিয়া বেড়ায়। যুখে বলেন, 
গমি শিব-ভক্ত ও প্রধান গুরু, কিন্তু হট-ভূমি তাহার যোগ-সাধনের 
স্থান। মায়! ভণ্ড তপন্বীর দেবতা । কোন্ কালে দত্তাত্রেয় গৃহ নষ্ট 
করিয়াছিলেন 1 কোন্ কালে শুকদেব সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন? কোন্ কালে নারদ মুনি বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিলেন ? কোন্ 

কালেই বা ব্যাসদেব তুরী-ঘন্ত্র বাদন করিয়াছিলেন ? যুদ্ধেতে ধর্মা-ভ্রষট 
হয়। যিনি ধনুকধারী, তিনি কি প্রকারে অতীৎ** ? ীহার লোভ 

শাছে, তিনি কি প্রকরে বিরক্ত ? কি লজ্জার বিষয় ! তিনি স্বর্ণালঙ্কার : 
ধারণ করেন | তিনি অশ্ব সকল সংগ্রহ করিয়াছেন, গ্রাম সমূদায় 

অধিকার করিয়াছেন ও ধনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন । ' স্বন্দরী স্ত্রী 

কাচ সনক ও তাহার ভ্রাতার্দিগের ভূষণ ছিল না। সঙ্গেতে মসীপাত্র 
থাকিলে, সে মসীতে সহজেই বন্ত্র মলিন হয় ৭৮ 

নাগাঁদের উদ্ধত স্বভাব ও বিশেষতঃ বৈষ্বদিগের সহিত ইহাদের 

বিষম বিসংবাদিত। স্ুগ্রসিদ্ধ আছে। হরিদ্বারে মধ্যে মধ্যে কুস্তমেলা 

মামে একটি মেলা হয়, তাহাতে গঙ্গা-্নান উদ্দেশে বু লৌকের সমাগম 
হইয়। থাকে। এই উপলক্ষে শৈব নাগাদিগের সহিত বৈরাগীদিগের 
বিবাদ উপস্থিত হইয়া এক এক ব্রারে সহস্র সহজ মনুষ্য মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছে। পাঁরসীক ভাষায় প্রণীত দাবিস্তীন নামক গ্রন্থের 
দ্বিতীয় ভাগের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে, ১০৫০ এক হাজার পঞ্চাশ 
হিজরা শকে হরিদ্ধারে মুণ্ডিদের & সহিত সন্ন্যাসীদিগের ভূমুল সংগ্রাম 
পপি পি শি 

পাশা 

* দল্ন্যাসীরা সচরাচর আপনাদদিগকে অতীৎ বলিয়! উল্লেখ করে। ইছার 
অর্থ অতিথি বোধ হয়। 1৬৯ রেটমনি। 

+ অর্থাৎ বৈরাদীদের। 



৮৬ ভারতবর্ষীয় উপামক-সম্প্রদায়। 

উপস্থিত হয়, তাহাতে সম্ন্যাসীর৷ জয়-লাঁভ করিয়। বহু সংখ্যক মুখর 

প্রাণ বধ করে। মুগ্ডিরা গ্রাণ-ভয়ে তুলসী মালা পরিত্য।গ পূর্বক কণ, 
ফট্ যোগীদিগের ন্যায় কর্ণ যুগলে কুগুল ধারণ করে। এ দাবিস্তানের 
দ্বিতীয় ভাগের দ্বাদশ অধ্যায় জলালি ও মদারি নামক ছুই মুসলগন 
সম্প্রদায়ের সহিত মন্ন্যাসীদিগের যুদ্ধ-ঘটনার বিষয়. বর্ণিত হইয়াছে। 
তাহাতেও সন্নযানীর! জয় প্রাপ্ত হইয়!। জলালি ও মদারিদিগের * মাধ 

সাত শত ব্যঞ্তির গ্রাণ নট করে ও তাহাদের পুজন্দিগকে শৈব-ধর্ম 
শিক্ষা দেয়। ১৭২৯ সতর শ উনত্রিশ বা ৩০ ত্রিশ শকে হরিছারে 
এরূপ একটি যুদ্ধ হইয়া যাঁয়, তাহাতেও যুদ্ধজয়ী শৈব সম্ন্যাসীরা ১৮০০০ 
অফ্টাদশ সহজ বৈরাগীকে রণ-ভূমিতে নিপাত করে ৭ ১৭১৭ মতের 
শ সতের শকে এ হরিছারে তীর্থ-নান উপলক্ষে শাক, সন্গ্যাসী, বৈরাগী 

এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে অথ" 

রূঢ় শীক-সপ্প্রদায়ীরা অপর ছুই দলস্থ সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বু" 

বান্তিকে রণ-ক্ষেত্রে বিনাশ করে, এবং অবশিষ্ট সকলকে বন, পর্ন 

ও নদীতে তাড়িত করিয়া দেয় | 

* দ্লাবিন্তানে মদারি ও জলাগিদিগের ধর্শাগষ্ঠান অনেক অংশে দৈব মা 

সীর্দিগের তুল্য-রূপ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মদারি-সম্প্রদায়ী লোকে জটা" 

ধারণ, ভন্ম-লেপন, অশ্নি-সেবন ও প্রচুর শ্ারিমণে সম্থিদা! গান করিত এবং 

তম্মধ্যে প্রধান মাঁধকেরা একেবারে বিবস্ত্র ধাকিত। জলালিরাও সেইপ অগু' 

ঠান করিত; কেধল জট| ধারণ করিত না। কিন্তু এই উভয় সম্প্রদীয়েই গো" 

বধে নিবৃত্ত হয় নাই। ' জলালি-সপ্প্রদায়ী গুরুদিগের এই একটি কু ধাবা 

ছিল যে, তাহার! শিষযদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়! স্ষেচ্ছান্ুারে কোন কুপী 

সহিত সহ্বাঁদ করিত এবং সময়ে সময়ে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়! রাঁখিত। 
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নাগ! । ৮৭ 

হিন্দু রাজারা ইহা'দিগকে এইবূপ উগ্র-শীল ও কলহপ্রিয় দেখিয়। 

আনেক দিন অবধি সেনা-পদে নিযুক্ত করিয়। আসিয়াছেন। জয়পুরে 
অদ্যাপি নাগা-সৈন্য বিদ্যমান আছে কচ । 

নির্ব্বাণী ও নিরঞ্ীনী আখাড়ার নাগাই সচরাচর দেখিতে পাওয়। 

যায়। শুনিয়াছি, পশ্চিমোন্তর প্রদেশের কোন কোন স্থানে অটল 

মাখাড়ার নাগা বিদ্যমান আছে,কিন্তু তাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎকার 
ঘট নাই ণ'। 

গন্না।সীদের মধ্যে অনেকে যেমন উল্লিখিত রূপ বুন্তি-বিশেষ অব- 

লম্বন করিয়৷ নাগা নামে খ্যাত হয়, সেই রূপ অন্যে আবার অন্য অন্য 

বৃ্তি গ্রহণ করিয়া আলেখিয়, দঙ্গলী, উদ্ধীবাছ প্রভৃতি বিবিধ উপাধি 

প্রাপ্ত হইয়। থাকে। পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিবরণ লিখিত 

হইতেছে। 

টিটি ০০০০০০১৫০০০ 

* কিএতাহারা শৈব নাগ! নয় ।দাছু পন্থী। 
1 অটল প্রস্তুতি কয়েক আখাড়ার মন্্যাসীরা রাজস্থানের রাজাদিগের নিকট 

বেতন গ্রহণ করিয়া কর্ম করে) সচরাচর কুত্রাপি গমনাগমন করে না। কিন্ত 

করেই যে, একেবারে নিশ্চল তাও নয়, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গাল! দেশেও তাহা- 
দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৯৭ শকের ২৩ কার্তিকে যোধপুবস্থিত 
' কয়েকজন অটল আখাড়ার সন্যাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় ও কয় দিব 
পহবাঁমও ঘটে। 



আলেখিয়!। 

ইহারা অলখ, নাম উচ্চারণপূর্ববক ভিক্ষা করিয়া! অন্যান্য সম্ন্যামীকে 
ভোজন করায়, এই নিমিত্তই ইহাদের নাম আলেখিয়া। এইবূপ 

বারম্বার অলখ. শব্ধ উচ্চারণ করাকে জলখ, জাঁগান কহে। ইহাই 
ইহাদের প্রধান বৃত্তি। | 

ইহার! ভক্ষ্য-সংগ্রহার্থ সঙ্গে ঝুলী রাখে ও সেই ঝুলী গরম 
পবিত্র মহিমান্বিত বলিয়! বিশ্বাস করে। কেহ কেহ চাল, ডল, লবণ, 

আট! প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু রাখিবার শিমিন্ত ভিন্ন ভিন্ন ঝুলী গ্রণ 

করে ও বাম স্বন্ধ হইতে প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত সমস্ত বাম ভূজে সেই সমুদয় 
সজ্ভীভূত করিয়া রাখে । অপর অনেকে এক ঝুলীর মধ্য গৃথক্ 
পৃথক কোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া পৃথক পৃথক্ ভক্ষয বস্তু গ্রহণ করে। 

ইহাঁদের এ ঝুলী ভৈরব, গণেশ বা কালীদেবীর উদ্দেশে প্রতিটি 
ও তদনুসারে আলেখিয়ের। তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; তৈরব-বুলী-ধাৰী 
গণেশ-ঝুলী-ধারী ও কালী-ঝুলী-ধারী। গণেশ-ঝুলী-ধারীরা পূর্বনাহ, 

তৈরব-ঝুলী-ধারীর! বৈকালে ও সায়ংকালে এবং কালী-ঝুলী-ধারীরা 

অধিক রাত্রে ভিক্ষাটরণ করিতে যায়। ভৈরব-ঝুলী-ধারী ও কালী-ঝুলী- | 

ধারীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ দেবতার সাক্ষাত্কার লাভের উদ্দেশ 

সঙ্গে মদ্য, মাংস % ও ছুরিকা রাখিয়। দেয়। কুকুর ভৈরবের বাহন, এই 

নিমিত্ত ভৈরব-ঝুঁলী-ধারীরা ঝুলীর মধ্যে রুটা লইয়া যায় ও বুরু 

দেখিলেই তাহার এক এক খণ্ড অর্পণ করিয়া থাকে। 
টিডিরররিররারনিির রাহাত রর 

* ছাগলের মেটে ভাজ।। 



আলেখিয়।। ৮৯ 

এই ব্রিবিধ আলেখিয়ার মধ্যে গণেশ-ঝুলী-ধারীর! তিক্ষার্থ গৃহে 

গৃহে গমন করে ও ইচ্ছা! হইলে, তথায় কিয়্ক্ষণ বিশ্রীম করিতেও 

পরে। কিন্তু কালী-বুলী-ধাঁরীর৷ ও ভৈরব-ঝুলী-ধারীরা কাহারও 

দরস্থ হয় না; পথ দিয়া জলখ, অলখ শব্দ উচ্চারণ করিতি করিতে 

যায দার ইচ্ছা হয় তিনি ইহাঁদিগকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষা দান 

করেন। 

মআালেখিয়ার। কেবল ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয| নিবৃন্ধ হয় না; নিজে 

বন্ধন করিয। ভোজন করায়। এই নিমিত কৌন কোন ডি 

বৃহৎ তামার হড়ী, ঘড়া প্রভৃতি ধাতু-পাত্র সঙ্গে রাখিতে 

(দখ| যায়। আন্যাসীরা যে সময়ে একত্র তীর্থযাত্র! করে অথব| 

বাপি শবস্থিতি করিয়া থাকে, তখন তাহার অন্তর্গত আলেখিয়ারাই, 
ঘ্ধ জনকে গাঁবে, ভোজন করায় রকি সন্য)সীদের মধ্যে 

ঈাগর বি মর্বা-শ্রেঠ বোপ হয়। এ বুন্ছিটি ভুলোকের অপেক্ষা! 

উত্রুণ্টতর (লোকের উপযুক্ত । 

ইহার গাত্রে একরূপ খেল্ক। ও কতকগুলি অলঙ্কার ব্যবহার 

কর। অনেকে রৌপা, পিস্তল অথবা ভাগ্রনিশ্মিত চারি পাচ হার! 

জিজিরের মত একরূপ আলঙ্ক'র পাঁয়ে পরে, তাহার নাম গির্নার 

হাল। তাহার মধ্য-স্থলে একরূপ সামুদ্রিক বস্তু সমনিবেশিত হয়, 

ভাাকে ইহার| সাধন-মন্ত্রবিশেষ বলিয়া থাকে । ইহার! জিজিরের 

ঘন কিন্তু তদপেক্ষ। স্থল আর এক প্রকার অলঙ্কীর ধারণ করে 

আহাব নাম তোঁডা। তত্তিন্ন কেহ কেহ হস্তে ও বাহু-দেশে চল্লা, 

হঙ্গরী প্রভৃতি স্বর্ণ ও রৌপ্য রচিত অন্য অন্য প্রকার ভূষণও ব্যবহার 

কিয়া থাকে । এইরূপ নিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া, উদর ও বঙ্গ১্থল 

১২ 



রঃ ভারতবর্ষীয় উপাঁসব-সম্প্রদায়। 

মতঙ| * ন'মক ওর্ণ রশ্মিতে পরিবেষ্টিত করিয়া, বাম হস্তে ঝুলী ও 

থর্পর ও দক্ষিণ হস্তে চিমট| লইয়া এবং সন্ন্যাসী মাত্রের ব্যবহীর্ম 

নিভৃত রুদ্রাক্ষাদি অপরাপর উপকরণ গ্রহণ করিয়া, ঘুঙ্গুরের শব 

করিতে করিতে, যখন ভিক্ষার্থ পর্যাটন করে, তখন বড় মন্দ 

দেখার না। 

আলেখিয়ারা গিনণর, পুন! প্রভৃতি আনেক স্থানে অবস্থিতি কাব 

ও মধ্যে মধ্যে তীর্থ-প্র্যাউন করিতে যায় । 
৯, পাস পাটি 

দঙগলী। 
সংসারে হর্থের বল শত্যন্ত অধিক। সন্যাসীদেরও এক সম্পদ।ধে 

তিক্ষা-বৃ্তি পরিত্যাগ করিয়। বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে । ইহা 

দের নান দঙ্গলী। ভার়দারাবাদ, পুনা, সেতার! প্রভৃতি আনেকীণেক 

প্রসিদ্ধ নগবে ইহাদের মঠ ও কুঠি বিদ্যমান আছে। পুরের কণিকাজা। 

মপ্যেও ইহাদের কুঠি ছিল গুণিয়াছি; এক্ষণে উহার পূব পিকে 

বেলেঘাটায় একটি চর্ণ-ব্যবগায়ী দঙ্গলী সন্ন্যাসী অবস্থিতি কিয়! থাকে। 

এই সম্প্রদারী এক এক মঠাধাঞ্ষ অর্থাৎ মহন্ত ব-বিস্তুত বাণিজ। 

অবলম্বন করিয়! বিপুল সম্পপ্ডিং অধিকারী হইয়াছেন। এমন গি। 

কোন কোন মহস্তের কোটি কোটি টাকার বিষয় ও নিজের জাহাজ 

আছে; সেই জাহাজে দেশ বিদেশে পণ্য আগগ্রী প্রেবিত হয়। 

সি লয়ং মঠে মবস্থিতি করিয় মঠের কার্ম্য সপ্গাদ দন কবেন। শিযুর 

ইহার ৪০ | ৫০ হু পরিযিত ছি ্. রজ্দ কৌগীনেব ্ 

হইতে কক্ষ দেশ পধ্যন্ত বেষ্টন কবে ও সেই রঙজুৰ দুই প্রান্তে দুষ্ুণ বাগিয়া রাও 

ইহাকেই মতঙ্গ। বলে। 



অঘোরী। ৯১ 

৫ অনা আনা কর্মচারীরা দেশদেশান্তর গমনাগমন পুর্বক বাণিজা- 

বাপাঁর নির্ববাহ করিতে থাকে। উহার দ্বার| ষে আর্থ সংগ্রহ হয়, 
এগ সন্তাসীদের ভোজন, দেব-মন্দির নিশ্মাগ ও এতিষ্ঠা এবং তাদৃশ 
গননা ক্রিয়াতে ব্যয় হইয়| থাকে। 

দ্ালী মহন্তেরা বালক ক্রয় করিয়া শিধা অর্থাৎ চেল! করেন ও 
৭; পূর্বক তাহাকে গুতিপালন ও শিদ্দাদান করিয়। থাকেন। কিছু 
দিন এইরূপ পরিপালন করিয়, যদি ম্ঠাধযক হইবার উপযুক্ত বোধ হয়, 
গহা হলে বরাবর রাখিয়া! দেন, নতুব! আপা কৌন দশনামী সন্নামীকে 

মমগুণ করেন। 

অঘোরী। 

54চানাবলন্দী পরমহংসেরা সমুদয় ব্রময় বৌধ করিয়। মনে মনেই 
মর্দিণ আমদৃষ্টি অভ্যাস করেন; আধুনাতন আঘোরীরা সেই বোধ ও সেই 
দি) কার্যে পরিণত করিয়া বিষ্টা চন্দন ওমান জ্ঞান করে এইরূপ 
(খায়! থাকে । তদনুসারে তাহারা নানারূপ বীভতুস ব্যবহার সহকারে 

ভি! করিয়া বেড়ায়। তাহারা গকল বস্তুতে সমভাব, ও সমদর্শিতা 

টানাইবার উদ্দেশে শরীরে ঝিষ্ট। মুত্রাদি লেপন করে, এবং করোটি বা 
 ঝা্ঠগাঞ্জে রাখিয়া সঙ্গে লইয়| যায়। এ সমস্ত ঘুণিত বস্তু ভক্ষণ করে, 
ঈ/ণা গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা! না পাইলে, তাহার গুহে ক্ষেপণ করিয়া 
খাক। গৃহস্থকে ভয় প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে আপনার অঙ্গ-বিশেষে 
আঘাত করিয়াও শোণিত নিঃসারণ করে, অপরাপর বু প্রকার কুর্খসত 
আটরণ দ্বারা গুহস্থকে উত্যক্ত করিয়া খাকে। 



৯২ ভারতবর্ষায় উপাসক -সম্প্রদায়। 

অঘোরী হইতে হইলে, প্রথমে যথানিয়মে সন্যাস লইয়! পশ্চাং 

অধোর-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। সন্ন্যাসীরা এ মন্ত্রকে অতীব প্রাভাববান্ 

এবং অঘোরীদিগকে দৈব-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়। বিশ্বাস করেন। 

| ক্সঘীহাল 8হী লন্ল: 
অঘে'র-মন্ত্রে পর আর মন্ত্র নাই। 

হিন্দুমাত্রেই যেমন সচরাচর প্রত্যয় যান, পুর্িতন খষি মুনিব 

গে-বধ করিয়া পুনভ্ভীবিত করিয়া দিতেন, জ্ইরূপ; শৈব উদ্াসানর 

বলেন, অখোরীরা এখনও নর-বধ ও নর-মাংস ভোজন পুর্বনক মন্তরবলে 

পুনর্বন।র জীবিত করিয়! দেয়। 

পুর্র্বকালীন অঘোরার৷ উৎ্কট নিয়মানুস।রে ঘোররূপা শৈন-শক্তি- 

বিশেষের অর্চনা করিত। তাহার! অস্থিসহকৃত ও নর-কপাল-ুক্ত 

এক গাছি যষ্টি দ-কমণডলু স্বরূপ ব্যবহার করিত এবং মদা মাস 
ভক্ষণ ও নর-বলি দান প্রভৃতি ঘেরতর কন্মে প্রবৃত্ত হইত। 

পুর্বে ভারতবর্ষে নর-বলি দান প্রচলিত ছিল ইহা একরূপ এসিদই 

আছ । বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে, বৃহত্কথাদি উপাখ্যান-পুস্তকে ও অপ 

রাঁপর কাব্য ও নাঁটকে এ বিষয়ের নিস্তর বর্ণন আছে। ভবভূতি-প্রণীত 

মালতীমাধব নাটকে লিখিত মাছে, অঘেরঘণ্ট। চামুগ্ডার উদ্দেশে মাল- 

তীকে বলিদান দিতে উদ্যত হয় এমন সময়ে মাধব আসিয়া তাহাকে 

রক্ষা করেন। এ অঘোরপণ্টা পুর্ববকালীন অঘোরীই বোধ হয়। 
পপ পাপা ৭ 

সপ পাতি 

পাপন ১ শ শাশ্াশাশীন তিতা পিপিপি ৯০০ শে মি নিনজা 

* শব্দ বুদ আদাহঘালি। শ্বাগু্ত লবননি রি 

লঞ্জব্ল দুসাল্। 

মালতীমাঁধব পঞ্চমস্ধ | 

যাহ হউক, তাহ! হউক, আমি ছেদন করি। ভগ্রবতি টামুণডে! তুমি এই 

মন্ত্রস।ধনাদি বিষয়ে উদ্দি্ পু! গ্রহণ কর। 



উদ্ধবান্ু, আকাশমুখী প্রভৃতি। ৯৩ 
অঘোরীদের সংখ্যা এখন অল্প হুইয়। গিয়াছে, এই নিমিত্ত এ 

শর্থমলে সচরাচর দেখিতে পাওয়! যায় না। 

ইতালিতে 

উর্দাবাহ,আকাশমুখী, নখ, ঠাড়েশ্বরী, উদ্ধমুখী, 
পঞ্চধূনী, মৌন-ত্রতী, জলশধটা ও 

জলধারা-তপন্থী | 
ণারীরিক কষ্ট স্বীকার দ্বারা দেবতা বিশেষের তুষ্টি সাধন করা 

হিন্র-পশ্ের একটি প্রধান অঙ্গ। সন্নাসীদের মধো, আনেকে এরূপ 
কঠোর তপস্থ। অবলম্বন করিয়া উদ্ধ বাহু, আাকাশমুখী, পঞ্চধূনী প্রভৃতি 
নিণি উপাধি গ্রহণ করেন | যাহার এক বা উভয় বানুকে উর্দদিকে 
উদ্নত কবিয়া রাখেন, তীহাদের নাম উদ্ধবাহু। যে সকল সন্ন্যাসী 
মহত উদ্ধমুখে থাকেন, তাহাদের নাম আকাশমুখী। নখরক্ষ। করা যে 
সকল অন্নযাসার বিশেষ ব্রত, তাহাদের নাম নখী। 

ঠাডেশরী মন্ন্যাপীরা দিঝ-রাত্র দপ্ডায়মান থাকেন। এইরূপ অব- 
তই ভোজনাদি সকল কম সমাধ করেন ও সম্মুখে একটা কিছু 
আবলম্বন করিয়া এরূপ অবস্থাতেই নিদ্র। যান। 

কোন কোন সন্ন্যাসী উদ্ধ-পাদ ও নিম্ম-মস্তক হইয়া তপস্য। করেন। 
ঈঠার। উদ্ধদিকে বৃক্ষ-শাখাদি কোন বস্তুতে প ছুটি বন্ধন পুর্র্বক অধো- 
স্তপ হইয়া ঝ.লিতে থাকেন ও মন্তকের নিম্মদেশে অগ্ি স্থাপন করিয়া 
ীখেন। এপ অবস্থায় মস্তকের উদ্দেশে মুখ থাঁকে বলিয়! ইহা- 
দগকে উদ্ধ মুখী অথবা উদ্ধ মুখ তপন্থী বলে । 
পটে সপ আস সক 

স্পা 

* গামাং নিমাত প্রস্থতি বৈরাগীদের মধ্যেও ঠাড়েশ্রী ও উর্দমুখী আছে। 



৯৪ তারতবর্ষীয় উপাসব-সম্প্রদায়। 

পঞ্চধুনী মন্ন্যাসীরা৷ আপনার চ।রি দিকে চারি স্থানে ও সম্মুখে গণ 

এক স্থানে শগ্মি স্থাপন করিয়! তপস্ত। করেন এবং সেই সম্মুখস্থ অগ্রিতে 

হোম ও ভোগ দরিয়া খাকেন। উহীর। এইরূপ পাঁচ স্থানে ধুনী অথাৎ 

শি গ্রজ্বলিত করির। তপন্তা কবেন, এই নিমিত্ত ইঠীদের নাম গঞ্চধশা 

হইয়াছে। 

ঘশভারা পরমার্থ-ম।ধনোদ্দেশে লোকের সহিত বাক্যালীপ পব্ত]গ 

করিয়া যথাবিধানে মৌন-ব্রত অবলম্বন করেন, তাহাদিগকে মৌশী বা 

মৌন-ব্রতী বলে। ভীহারা অশেষ জূপ অঙ্গ-ভঙ্গী দ্বারা, এবং কেউ কেই 

সেই সঙ্গে উ* অঁ॥ প্রভৃতি শব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ পুর্নক, মনের অগ্িগ্র!য 

প্রকাশ করিয়! থাকেন । 

কোন কোন মন্নানী দার়ংকাল অবধি সূর্যোদয় পর্যন্ত জলমধো 

শরীর মগ্ন রাখিয়া তপস্তা করেন। এই রূপ তপস্যাকে জলশধা। বাল 

এব, সমস্ত তপন্দীকে জলণধী বলিয় উল্লেখ করা যায়। 

গার একরূপ জন-হপস্থ। আছে, তাহার নাম জল ধারা। নিদ্দি্ট 

স্থানে, বমিবার উপযুক্ত একটি খাত খনন করিয়া, তাহার উপাণে ৭ 

প্রস্তুত করিতে হয় ; সেই মর্চের উপর একটি বহু-ছিদ্রযুগ্ত গণগাণ 

থাকে। তপস্বী এ খাতের মধো উপবেশন করেন এবং তাহার বৌন 

শিষ্ে উল্লিখিত জল-পাতে নিরন্তর জল মেন করিতে থাকে । এ 

তপন্তাটিও রাজিকাঁলে অনুষ্ঠিত হয়। 

প্রগাট শীতের সময়ে জলধার! ও জলশয্যার অনুষ্ঠান প্রখর গ্রী 

কালীন পঞ্চধুনীর তগন্তা অগেক্ষাও তয়ানক। এ ছুই জলতগন্শীর 

যখন তপস্য। ভঙ্গ করির! উঠেন, তখন তাহাদের শরীরে আর কিছু থা্ে 

না। এই শেষোক্ত ঢুইগ্রক।র তপনবী উদ্ধবাহু প্রভৃতির গ্াঃ লো 

প্রসিদ্ধ নয়। ইহাদের সংখ্য। অতি অল্প। 



অওঘড় খড় প্রভৃতি । সী 

কড়ালিঙ্গী। 
পচ 

অন্ত এক রূপ সন্না।সীর নান কড়ী/লিলী। তাহারা উলঙ্গ থাকেন, 

এবং আাপনাদিগকে জিতেক্ডরিয় বলিয়! প্রাক ণ করিবার উদ্দেণে নিরন্তুর 

থিশন দেশে একটি লৌহ-কুগুল দিয়া রাখেন ঈি. নানকপন্থীদের মো? 
এই তগসা। বিদ্যমান আছে । নি 

টা 

ফরারী, দুধাধারী ও অল নখু। 
শাহার-সংযমও হিন্দু-ধর্ম্োর একটি গ্রপান অঙ্গ । সন্নীখূসীদের মধ্যে 

গনেকে আপন আপন ভোজন-ক্রিয়ার নিয়গানুগারে এক একটি উপাধি 

প্রাপ্ত হণ; যেমন ফরারী, ঢুধাধারী ও অলনা। ধাহারা, যকঝ। গম, 

5২৭, দ্বিদল প্রভৃতি অন্ন ভোজনে বিরত থাকেন ও কেবল ফল মুলা 

১] কবিয়। দিন-গাত করেন, তাহাদের নম ফবারা না ফলহারী | 

[হাব দৃদ্ধমা পান করিয়। শরীর রক্ষা কবেন, তাহাদিগকে দুধাধারী 

বলে। ধাহার। লব্ণবঞ্জিত ভোজন করেন, তাহাদিগকে সচরাচর 

আণনা বলিয়। থাকে । 

বামাৎ নিমাৎ, প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বৈধঃবদের মধ্যেও ফরারী দুধাধারী 
এই দুইটি শ্রেণী বিদ্যমান আছে । 

টস আস 

অগঘড়, গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভূ, 
কুকড় ও উখড়। 

এইন্প প্রবাদ আছে যে, ব্র্গগিরি নামে একটি দশনমী সন্নাসী 

যোগি-রু গোরক্ষনাথের প্রসাদ লাভ করিয়া অওঘড় নামে একটি 



য় উপাঁসন 
৯৬ ভারতবধ দঝীক-সম্প্রদায়। 

মত প্রবর্তিত করেন। সন্াসীর ব্রি দীন, গুজরাট অঞ্চলে তাঁহার গা 

আছে, কিন্তু শিল্-প্রাণালী শাল এ গাঁদির মহন্তের মৃত্যু ঘটিলে, 

তত্রস্থ সন্যাসীদের মধ্যে একণ /নকে প্রকরণ-বিশেষ দ্বারা এ অওঘঢ 

গাদ্ির হাধিকারী করা হয়া 

এ অওঘড়-মত-প্রব এক ব্রঙ্গগিরির সহিত রুখড় স্খড় গ্রভৃতি নি, 

লিখিত কয়েকটি মাতৃ সবিশেষ সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়া থাকে । “জনশখতি 

আছে, গোরক্ষণাগন তীহাঁকে মন্্র(ন না করিয়। কর্ণকুগুলাদি কয়েকটি 

নিজ চিহ্ন প্রান করেন; ব্রঙ্গগিরি তাহ! এ রুখড় স্বখড় প্রভৃজিক 

অর্পণ করিয়! যাঁন। ূ 

কোর্দন সন্ন্যাসীর মৃত্যু ঘটিলে, স্তৃখড়, রুখড়, গুদড় এই তিন মপপ্র 

দীয়ীবু। তাহার আন্তো্রি-ক্রিয়া-সংক্রান্ত সমস্ত কাঁধ্য নির্ববাহ করে; 

তাহাকে সান করায়, বিভূতি মাখায়, বস্ত্র পরিধান করায় ও সমাধি দিয় 

তাহার সমুদয় সামগ্রী অধিকাঁর করিয়া লর়। ইহাই ইহাদের প্রা 

বুত্তি। 

গুঁদড়, রুখড়, স্থখড় এই তিনেই এক একটি কষায়-বর্ণ খেল্ক! 

পরিধান করে। রুখড় ও স্খড়ের| ছুই কর্ণে তা বা পিশুলনিশি 

কুণডল ধারণ করে, হার গুদড়ের| এক কর্ণে কুগুল মার এ? করণে 

অওঘড়ের পদ চিহ্ন যুক্ত তামার ওক্তি রাখে। এ কুগুলাদিকে খেঃরা 

মুদ্রা বলে। 

উল্লিখিত তিন মন্প্রদায়ে পা বিশেষে ধুপ জ্বালাইয়। ভিক্ষা করে। 

গুদড়েরা ধুনচীতে এবং রূখড় ও স্থুখড়েরা খপ্পরে অর্থাৎ নারিকেলের 

মালাতে এ ধপগি রাখে এবং যে যাহ! কিছু ভিক্ষা দেয় তাহাও উহা 

তেই গ্রহণ করিয়। খাকে। এদিকে ভূখড় ও কুকড়দিগকে প্র 

দেখিতে পাওয়। যায় না। শুনিয়াছি, ভূখড়ের৷ এবপ খর্পর লইয় 



! 

অওঘড় গুদড় প্রভৃতি । ৯৭ 

ভিক্ষ! করে কিন্তু ধুগ জ্বালায় না। কুকড়েরা একটি নূতন হাঁড়ীতে 
ভিক্ষা করে ও তাহাতেই পাক করিয়! খায়। সেই হাড়ীকে কালী 

হাড়ী কহে। | 

রুখড় ও সৃখড়েরা গুদড়কে আপনাদের অপেক্ষা প্রধান পদস্থ 

বলিয়! স্বীকার করে। গুদড় নিকটে ন| থাকিলে, তাহারা খর্পরে ধূপ 

নাণাইয়। ভিক্ষা করে, নতুব! খর্পরে দ্রব্য-বিশেষ রক্ষ। করিয়। সন্গ্যাসী 

৪ মহান্ডের নিকট অর্থ প্রার্থন। করিয়! থাকে । এই তিন প্রকার সন্ন্যাসী 

চ্ানুমারে আলেখিয়াদের মত আলেখ্ জাগাইয়! ভিক্ষা করিতেও 

নয়। ভূঁখড় ও কুকড় অতি বিরল। এ প্রদেশে তাহাদিগকে প্রায় 

দখিতে পাওয়া! যায় না। কুকড়দের বৃত্তির বিষয় যেরূপ লিখিত 

ইইয়াছে, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ দেখি নাই এবং পূর্বে অন্য অন্ত 

কগে সে বিষয় যেরূপ অবগত হইয়াছিলম, তাহাও সুনিশ্চিত গ্রমাণ- 

মিদ্ধ বোধ হয় না। 

দশনামী ভাটদিগের একখানি গ্রন্থে দেখিলাম। ধুখড় নামে আর 

এক রূপ সন্ন্যাসি-দল বিষ্যমন আছে। 

নস্থি স্তন লুন্বভ ঘাস যান । 

স্থি সৃত্ স্ত্বভ ক্সাম লিন্বাধ। 
যে ছুই গ্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই, 

হাতে উখড় নামে একরূপ মন্ামীর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু আমি 
মুনক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাদের অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে পারি 

১! হাতে লিখিত আছে, স্থৃখড়, রুখড়, গুদড় এই তিন সম্প্র- 
য়ে মধ্যে যাহার মগ্ত, মাংস ব্যবহার করে, তাহাদের নাম উড়। 

টিআর ভি 

৯৩ 



অবধূতানী। 

( অবধৃতী ) 

এদেশীয় জ্রীলোক-বিশেষে যেমন ভেক লইয়৷ বৈষ্বী হয়, সেই. 
রূগ, পশ্চিমোস্তর-প্রাদেশীয় কোন কোন স্ত্রীলৌকে অন্ন গ্রহণ করিয়া 
আবধৃতানী নাম প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে অবধূতী বলে। * 

স্মনঘুন; জিন: লাদ্বা্নঘুন: অহাজিন:। 

্সরঘুনী জিনা ইন্ি-ক্মনধুনাস্মল স্যু্ ॥ 
মুণ্মালাতন্্ ২য় পটল। 

অবধৃত্ত সাক্ষাৎ স্দাশিব-স্বরূপ ও অবধৃতী শিবা-রূপিণী। অতএব দৌব! 

অবধূতাশমের বিষয় শ্রণণ কর। 

ইহারা সন্ন্যামীদের ন্যায় বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি শৈব-চিহ্ন ধারণ কাব 
মধ্যে মধ্যে তীর্থ পর্যটন করিতে যায় ও ভিক্ষা! করিয়া জীবন-যাস 

নির্ববাহ করিতে থাকে, কিন্তু তাহাদের পলতে উপবেশন করি 

পায় না। 

গঙ্গাগিরি নামে একটি স্ত্রীলোক প্রথম অবধূতানী হয় এইরগ 

প্রবাদ আছে। সন্ন্যাসীই যেমন সন্ন্যাসীর গুরু, সেইরূপ, অবধূতানী। 

গুরু অবধূতানী ; সন্ন্যাসীরা জ্্রীলোককে সন্ন্যাস-মন্ত্র উপদেশ দেন না| 

ইহাদের মধ্যেও সাস্তিক ভাবের লোক অতি অল্প; তবে কণা 

দুই একটিকে দেখিয়া বুদ্ধিমতী ও ধর্্-পরায়ণা বোধ হয়। যত 
অবধূততীর সহিত আমার সীক্ষাত্কার ঘটে, তাহার মধ্যে হিমালয়ো 

অন্তর্গত ও কাশ্মীরের পূর্নদক্ষিণগ্থ কোন নগরের একটি অবধূানীর 



ঘরবারী সন্ন্যাসী । ৯৯ 

তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী দেখিয়াছিলাম। তিনি কথায় কথায় হিন্দী 

শ্লোক পাঠ করেন ও অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে আপন ধরে 
পরিচয় দিয়া থাকেন। 

ঘরবারী মন্াসী। 
যে সমস্ত সন্ন্যাসী স্ত্রী পুল্রাদি লইয়৷ সংসার করে, তাহাদের নাম 

ঘরবারী সন্নযাসী। মুগ্ডমালা তন্ত্রে যে গৃহাবধূতের বৃত্তান্ত মাছে &, 

তাহা সেই ঘরবারীদেরই বিবরণ বোধ হয়। অপরাপর অন্নযাসীরা 

তাহদিগকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলিয়া জানেন; তাহাদের সহিত আহার 

বাবহার করা দুরে থাকুক, তাহাদের স্পৃষঁ অন্নও ভক্ষণ করেন না। 
নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহাদের বিবাহাদি হইয়া থাকে । ঘর- 

ধারা দ্তীদের ন্যায় তাহাদের ও ন্বমঠে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। শুঙ্গগিরি 
মঠের অন্তর্গত পুরি গোর্সীইয়ে জ্যোসী মঠের গিরি গোসাইয়ের গৃহে 

নিবাহ করিতে পারে, নিজ মঠের পুরি বা ভারতী কন্যার পাণি-গ্রহণ 

কবিতে পারে না। 

ঠিকরনাথ। 
ইহার! ভৈরবের উপাঁসক। বভু-ছিদ্র-যুক্ত একরূপ মৃতগাত্রের 

নাম ঠিকরা; ইহারা সেই ঠিকরা হস্তে করিয়া ভিক্ষা করে এই নিমিত্ত 
ঠিকরনাথ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । ইহারা ললাটে মসী ও মিন্দুর লেপন 

পূর্বক ভীষণ মুদ্তি ধারণ করিয়! ভিক্ষায় যায়। হস্তে একপ্রকার বৃক্ষ, 
স্পা শাস্টিিিপসপোসপ্থসপ্পপেপীপপস ৭ ও পাপা ৭ শী শা সপ সম 



১০০ ভারতবর্ষীয় উপানক-সম্প্রুদায়। * 

পত্র রাখিয়। তাহার উপরে ঠিকরা স্থাপন করে ও তাহাতে অগ্নি 
প্রন্থলিত করিয়া ঘৃত ও তৈল অর্পণ করিতে থাকে । শিকল, চিম্ট 
ও লৌহ-শলাক| সঙ্গে রাখে, ও সেই সমুদয় এ অম্নিতে উত্তপ্ত করে। 
যদি কেহ ভিক্ষা দিতে বিলম্ব বা! অস্বীকার করে, তাহা হইলে এ সমস্ত 
নিজ শরীরে আঘাঁত করিয়া রক্ত-পাত করিতে থাকে । 

ইহারা মগ্ত মাংস ব্যবহার করে ও ইতর ভদ্র সমুদয় জাতিরই আনন 
ভক্ষণ করিয়! থাকে । অপরাপর দশনামীর! ইহাদের সহিত কোনরূপ 
ভোজ্যান্নতা-সন্বন্ধ রাখেন ন|। 

এইরূপ একটি গ্রবাদ আছে যে, গঙ্গাগিরি অবধৃতাঁনী হঠঙ্েই 
ঠিকরনাথ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে । ইহার! এদেশে অতি বিরল। 
আবু, গিনর, কচ ও গুজরাট অঞ্চলে অনেক দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। 

স্বভঙ্গী। 
ইহারা বর্ণ-বিচার একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে; নীচ ও উচ্চ 

সকল জাতির গৃহেই অন্ন তিক্ষা করিয়া ভোজন করে। কোন দেশের 

ধণ্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত ও অলৌকিক উপাখ্যানের অসন্ভাব নাই। 
দশনামীদেরও মধ্যে এইরূপ একটি কথা প্রচলিত আছে যে, 
যিনি এই সম্প্রদায়টি প্রবর্তিত করেন, তিনি ব্রা্গণ অবধি আন্তাজ 
পর্য্যন্ত সকল জাতির অন্ন একত্র ভিক্ষা করিয়৷ তদুপরি মন্ত্রপুত জল 
নিক্ষেপ করিতেন। করিলে, সকল জাতির অন্ন পুথক্ পৃগক্ হইয় 
যাইত ও তাহা হইতে তিনি ব্রাঙ্গণের অন্ন-মাত্র গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ 

করিতেন। 

ইহারাও পূর্বের্াক্ত অঘোরীদের ন্যায় অস্থি, নর-কপাল ও মল" 



আতুর-সন্ন্যাসী প্রভৃতি। ১০১ 
বাহার করে এবং শুনিতে পাই, অনেকে আপনাদিগকে এঁ অঘোরী 
নলিয়াই পরিচয় দেয়। 

অগ্ঠ অগ্ত দণলামীর! ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘ্বণা করে ; এমন কি, ৪হাদের মহিত সহবাস ও আহার ব্যবহার করিতেও সম্মত হয়। 
পাস্তা ওঠে 

ত্যাগসন্নযাসী। 
তাগমক্নাসী সর্ব-ত্যাগী ও নিতান্ত অযাচক ; আহার-দ্রবা দাঁও 

গাহার করিবেন, না দাও উপবাসী থাকিবেন ; পরিধেয় দাও পরিধান 
করিবেন, না দাও বিবন্ রহিবেন। এরূপ মহাপুরুষ বলিয়! ধাঁছাদের 
সম্পম জম্মিয়াছে, তাহাদের আর ভিক্ষা করিবাঁর প্রয়োজন থাকে না 
এবং জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহেরও কোন অংশে অপ্রতুল হইবার বিষয় নাই। 
লোকে তাভাদিগকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়। তদীয় পদ-যুগলে 
মপধাপ্ত পুজা-্রব্য অর্পণ করিতে থাকে । 

যে মকল সন্ন্যাসী ও পরমহংস আপনাদিগকে তত্বজ্ঞানের উচ্চতর 
মোগানে সমারূঢ বোধ করেন, তীহাদেরই মধে কেহ কেহ এই বুদ্ধি 
মবলগ্বন করিয়। থাকেন। কাশীর স্থগরপিদ্ধ তৈলঙ্গন্গাম এই বস্থার 
লোক ছিলেন বলিয়! প্রবাদ আছে। 

আতুর-সন্ন্যামী, মানস-মন্ন্যাসী ও 
তন্ত-নন্ন্যানী। 

এপধীন্ত যত প্রকার সন্নাসীর বিবরণ লিখিত হইল, তাহার শণামীব মন্তগত | তন্তিন্ন আরও কতকগুলি উদাসীন সন্ন্যাসী 



১০২ ভারতবর্ষায় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে; যেমন আতুর-সক্ন্যাসী, মানস-সন্ধ্যাপী ও অন্ু 

সম্যাসী। 

দাক্ষিণাত্য লোকের মধ্যে মুমূর্ষ। ব্যক্তি-বিশেষকে সন্ন্যাস গ্রহণ 
ও নি মন্ত্রোপদেশ করাইবার প্রথ। প্রচলিত আছে। এইবপ 

সম্নমাসকে আতুর-সন্ন্যাস বলে। পরকালে সদগতি'লাভই এই 

সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশ্য | 

আত্ুর-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়। ধীহার মৃত্যু ন! ঘটে, ভিনি পুনরা! 

গৃহ-প্রবেশ করিতে পান ন1; যাবজ্জীবন উদ্াসীন-ভাবেই কাল-হর। 

করেন। তুলসীদাঁস নামে একটি দাঁক্ষিণাত্য ব্রা্ষণ এরূপ মন্নাদ- 

গ্রহণ করিবার পর রোগ হইতে মুক্ত হন, ও কাশী-বাস করিয়া বোন 

মতানুসীরে তত্বজ্ঞানের বিশেষন্ূপ অনুশীলন করেন। তিনি এক 

প্রধান বৈদান্তিক ও তেজীয়ান লোক ছিলেন। তাহাকে এক্বা 

চ্্মগাঁদুকা পায়ে পঞ্চ-ক্রোশী কাশী পরিক্রম করিতে দেখিয়া, দে 

কৌন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিল, স্বামী! আপনি কোন্ শাস্ত্রের বিধান 

চর্্পাদুক। পায়ে কাশী পরিক্রম করিতেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন; 

” চর্দমপাঁদুকা কোথায় পাইব? আমার একখানি পাদুকা কর্মী 

মন্তুকে ও অপর খানি উদ্ণাসকদিগের শিরোদেশে নিক্ষিপ্ত রহিয়াহ্ 

যিরি মনে মনে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ ঝ 

ও তদুচিত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, অথচ গেরুয়া-ব্াদি মা 

চিহ্ন ধারণ করেন না. তাহার নাম মানস-সন্যামী। 

যিনি এক স্বানে উপবেশন ও অনশন পূর্বক পরমব্রঙ্গে মণ 

ধান করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন,তাহার নাম অন্ত মূ 

এখন এপ সন্ন্যাসী অতি বিরল, কিন্তু একজন পরমহংস গা 

বলেন, মামি হরিগ্বারে এইরূপ একজন সন্ন্যাসী দেখিয়াছি। 



ব্রঙ্নাচারী। ১০৩ 

ব্রন্মচারী। 
বহ্মচারীরা গিরি পুরি প্রভৃতি দশনামের কোন উপাধি গ্রাপ্ড হন 

না, স্ৃতরাং তাহার অন্তভূততি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। 
শঙ্রাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্বব, পশ্চিম চারি মঠের চারি 
প্রকার ব্রশ্মাচারী নির্দিষ্ট আছে; উত্তর মঠের আনন্দ, দক্ষিণ মঠের 
চৈতনা, পুর্ব মঠের প্রকাশ ও পশ্চিম মঠের স্বরূপ ব্রহ্মচারী । 
তদনুসারে ব্রঙ্গচাঁরার! ইহারই কোন না কোন উপাধি ধারণ করেন। 

্াঙ্গণের প্রথম আশ্রম যে স্মৃতাক্ত ব্রঙ্গচধ্য, তাহ! এ ত্রঙ্গচর্য্য নয়, 
বরং একালে সেই দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ব্রহ্গচর্য্ের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ 
দেখিতে পাওয়া যায় *। 

মধুনাতন ব্রক্গচারীতে গ্রেরুয়া বস্ত্র পরিধান ও ফল-মুলাদি আহার 
করিঝে, নখ-লোমাদি রক্ষা করিবে, এবং হস্তে ত্রিশূল ও কর্ণ যুগলে 
হাম-যুক্ত রুদ্রাক্ষ-মালা ধারণ করিবে এইরূপ ব্যবস্থা! আছে। 

২ শি শী কশ্টি শশী শীশীিশাশিি 

* ভীঘন্ধান্ত সল্মন্বত্র' আাব্যম্ব হানান্তী:। 

হনইষ্ম ঘুলীন্দশিস্ন সন্জন্মা সীশ্রন ॥ 

ন্ন্ঘালালবনব্যালা নিন্াস্তৃস্ব ধিলানিলি: | 

ক্সাননাঘিন্বিলামনাব্া ঘন্ধামুত্র লিষ্টিঘলন্॥ 

নালদন্সাম্মলভ্মাদি দণম্মী নিঘিহৃম্নি:। 

ন্নব্ৰাভ্যামঘান্বলন্ততীত্বল লথা ॥ 

সামধিলনিঘালত্ব নিদাতা লহ্ঘ্মান্লিনল্। 

নঘমকীন: দাম লঘুপন্ধ' দক্সীজ্মন: | 

হুমীহ্বীনংসাল্ল ঘুলরল মহ্যিন্থ: | 

যুহু স্তর হাবনীদাবন্বন্জলি নাস্ঘীহিব্ঞাধ্ ॥ 

লীভ্যান্পনা বন্কৃব্সহ। নীগ্রবনালিবৃহন: | 

পা্মযাহিঘু যজ্ঞ দজ্মাহিক্দিঘাদি তব ॥ 



১০৪ ভারতবষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

বীহিজ' নঘল' জ্্রতাইললাধ্যালনল্যহ: | 
দহালুব্লান্থাহ্বলী তৃন্ত' বাল্য বলান্ন্ ॥ 

নির্ববাণ-তন্ত্ু। 

্রহ্মচারীতে গৈরিক বন্ত্র পরিধান করিবে, দেবতা-ধ্যানে অন্রক্ত হইবে, এবং 

ফল মূল ভক্ষণ ও গো ছুগ্ধ পান করিতে থাকিবে। 

নব্ববীলাহিজ হনি ল ন্সাভ্ৰ' লল্লাহিত্ছা। 

বহন নয ঘহামান' অহ ঘযালনন্সহ: ॥ 
সপ ৩০ পাপ পপ পপ ০৭ 

ধবনগিলহ্ব্ন গ্ব্লাছিলযো নঘা। 

ঘলালি কীজলমমাধী জননকাহী লন্কান্নালি: | 

লিননিলালি জন্মাঘি ম্মনত্যাদুতনঝ নু: || 

উদ্বাহতত্ব-ধৃত আদিত্যপুরাণীয় বচন। 

দীর্ঘকাল ব্রহ্চ্ধ্য, কমগ্ুলু-ধারণ, দেবরের দ্বারা পুঞ্র উৎপাদন, বাদ 

কন্যার সম্প্রণান, ব্রাঞ্গণাদি তিন বর্ণের অসবর্ণ! কণ্যা-গ্রহণ, ধণ্ম-যুদধ রা 

ব্রাহ্মণের হিংদা, থাবিধি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন, বৃত্ত এবং স্বাধায় দবাব 

অশৌচ-সঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, মংসর্গ-জনা পাপ, মধুপক-গ্রদানে 

পশ্জ-বধ, দত্তক-পুজ্র ও গুরস পুত্র ভিন্ন অপর পুত্র স্বীকার, শৃদের মধো দাগ, 

গোপাল, কুলমিত্র ও অদ্ধপীরী * ব্যক্তির সহিত গৃহস্থের তোজ্যান্নত।। মত্ত 

দুরে ভীর্থ-েবা, শূদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণের অন্ন-পাক, অগ্নি দ্বার! ও উচ্চ স্থাণ হই 

পতন দ্বার৷ ইচ্ছা-বুতা, বৃদ্ধ-ব্কি প্রত্ৃতির ইচ্ছা-মৃতা এই সকল কণ্মকে মহান 

গঙিতের। লোক ক্ষার্থ ব্যবগ্। করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। 

এই কয়েকটি বচনে পূর্ব-কালের অনেক প্রকার আচার ব্যবহার অধ্াঃ 

হওয়! যাইতেছে । এই নিমিত্ত সমুদয় বচনগুপি উদ্ধত করিয়া রাধিলা ম। 
এ৪ ৯: পিপি 

* যে কৃষকের সহিত ক্ষেত্র উৎপন্ন শদ্যের অর্ধাংশ ভাগ করিয়া লইখার বন্দোবন্ত ধা 

তাহাকে অর্দসীরী বলে । 



ব্রহ্মচারী । ১৬৫ 

লিহু্' ছাহঘহ্ব ্ ' লিঘিব্বাঁ জাদি ঘহইম। 
নাজুক্কাত্থ কনা জব্দ লিবমহীম্॥ 

নির্ববাণ-তন্ত। 

বঙ্গচারীতে নথ-লোমাদি রক্ষ। করিবে, মর্বদা ভাব-যুত্ত হইয়া ইষ্ট-চিন্তায় 

তৎপর থ|কিবে, তরিশল ব! ত্রিশিখা! ধারণ করিবে এবং কর্ণযুগলে ভাস যুক্ত 

ক্াক্ষ-বী্জ বিনিবেশিত করিয়া রাখিবে। 

তগ্নের মতে গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েই ব্রঙ্গচারী হইতে পারে, 

তনমখ্য গৃহস্থ ব্ক্ষচারীর প্রতি কাল-বিশেষে স্ত্রীসঙ্গ করিবারও আদেশ 
জাছে &। 

কোন কৌন ব্রঙ্গচারীও সন্নাসীদের মত কঠোর তপস্যা অবলম্বন 

করেন। আসিয়াটিক্ রিসচ্চ নামক পুস্তকাবলির পঞ্চম খণ্ডে পরমস্থতত 

গ্রকাশীনন্দ ব্রহ্মচারী নামে একটি ব্রক্মচারীর বৃত্তান্ত ও চিত্রময় 

পরঠিূপ প্রকটিত আছে; তিনি কঙ্করময় ও কণ্টকাকীর্ণ শধ্যায় শয়ন 

করিয়া থাকিতেন। 

পরম-স্বতন্ত্র প্রকাশানন্দ ব্রহ্মচারী । 
পাপী পিসি 

* ্ৃন্ধার্ধ মিলা লন ব্ল্পালাবামল ঘ্বংন্। 

প্রাণতোধিণী ধৃত নির্বাণ-তত্্রথচন। 

গৃহস্থ ব্রঙ্গচাঁরীতে খুত-কাজ বাভিতাজ শস্রী,সংসর্গ জরািব ন|। 



১৪৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সন্প্রদায়। 

ইনি পাঞ্চাব-দেশীয় একটি ব্রাঙ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার 
পিতামাতা জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়! এ অঞ্চলে গুপিগা নামক গ্রামে 
বাস করিয়া থাকেন; সেইস্থানে ইহার জন্ম হয়। ইনি দশ বশুসর বয়সেই 
কঠোর তপস্য। আরম্ভ করেন এবং বিংশতি বুসর বয়$ক্রমের সমায়ে গৃহ 
পরিত্যাগ করিয়। তীর্থ-পর্যটনে প্রবৃত্ত হন। নেপাল, ভোট, কাশীর, 

জ্বালামুখী, পেশোয়ার, হিঙ্গলাজ, প্রয়াগ, কাশী, জগম্নাথ-ক্ষেত্র, রামেখর 

সৌরাস ও মস্কট প্রভৃতি অনেক দেশ, প্রদেশ ও নগর পরিভ্রমণ করেন। 
যে সময়ে ইনি কাঁশীতে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে একটি ইধারঞজ 

ই্ঠার চিত্রময় গ্রতিরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

্রঙ্ষচারীদের মধ্যেও কুলাচারী ও পশ্বাচারী ছুই দল আছে, অর্থা 

কেহ কেহ তন্ত্র-মতানুসারে স্থরাপান করেন, অপর কেহ উহা স্গর্শ৫ 

করেন না। কিছু কাল হইল, কালীঘাটে আত্মারাম ব্রচ্গচারী নামে 

একটি কুলাচার-পরায়ণ ব্রহ্মচারী অবস্থিতি করিতেন। লোকে তাহাকে 
সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস যাইত। তাহার সহিত আমার্দের অতিশ্য 

আত্মীয়ত| ও বিশেষরূপ বাধ্যবাধকতা ছিল। তিনি সময় ক্রমে কখন কথন 

আমাদের আলয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতেন ও এক এক দিন ইফটগাধন 

উদ্দেশে রাত্রি-কালে স্ুরাপান করিয়| শক্তি-বিষয় ও শিববিষমাী 

পরমার্থ বিষয় যখন বংশীতে গান করিতেন, গুনিয়! লোকের অন্তঠকরণ | 

একেবারে উদাস হইয়! যাইত। আমি সে সময়ে বালক ছিলাম) ভিন 
আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও কথ-প্রসজে নানাবিধ হিতণঃ 

সংস্কৃত বচন শিক্ষা দিতেন। 



যোগী । 
অধুনাতন যোগীরাও শৈব-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত। যোগ- 

প্রতিপাদ্ক পাতঞ্জল একটি প্রাচীন দর্শন। পুরাণ ও মহাভারতে এবং 
মালতীমাধব প্রভৃতি সাহিত্যে ফোগের প্রসঙ্গ আছে। অতএব যোগধর্ধম 

নিতান্ত প্রাচীন বলা যায় না। তবে কিছু পরেই কণ্ফটু প্রভৃতি যে 

মস্ত ইদানীন্তন যোগি-সম্প্রদায়ের প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, সে সমুদয় 

তাদৃশ প্রাচীন নয় বটে। 

হঠপ্রদীপিকা, দত্তাত্রেয়সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা এই তিন গ্রন্থে 
8 সমস্ত যোগি-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় যোগপ্রণাঁলীর আসন প্রারাঁয়ামাদি 

মমুদায় অঙ্গের সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। হঠপ্রদীপিক। গ্রন্থ, 
সহজানন্দ চিন্তামণি স্বাত্ারাম যোগীন্দ্রের কৃত, তাহাতে চারি উপদেশ 

মাছে। প্রথম উপদেশে প্রধান প্রধান হঠযোগীর নাম, যোগ-সাঁধনের 

শনুকুল ও প্রতিকুল ক্রিয়াসমূহের বিবরণ, যম, নিয়ম, আন, প্রাণায়াম, 
এই চারি প্রকার যোগাঙ্গ এবং যোগাধিকারের লক্ষণ ও যোগীদিগের 
ভোজনের নিয়ম লিখিত আছে। দ্বিতীয় উপদেশে ধোত্ী, বন্তী গ্রভৃতি 
ঘ্বম্ম ও কয়েক প্রকার কুস্তকের লক্ষণ নির্দেশিত হইয়াছে। তৃতীয় 
উগদেশে দশ প্রকার মুদ্রা-সাঁধনের বিবরণ এবং চতুর্থ উপদেশে সমাধির 
ব্ষয় ও নানারপ সিদ্ধাবস্থার বৃত্তান্ত প্রভৃতি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। 
ত্তাত্রেয়মংহিত! দত্তাত্রেয়-কিত বলিয়! লিখিত আছে। ভাগবত ও 
মাত পুরাণ অনুসারে, দত্তাত্রেয় অত্রি ও অনসুয়ার পুজ এবং বিষুর 
পিতার-বিশেষ। লিখিত আছে, তিনি নিজে পরম যোগী ছিলেন 
ও যোগ প্রকাশ করিয়! প্রহলাদাদিকে উপদেশ দেন *%। যে 

শি টিটি 

* অগ্গমীহ্ন্ঘর হন; দামী$লনূমঘা। 
স্বানশিনিজ্জীলন্বন্জীঘ দক্লাহাহিয্য জন্তিঘান্ ॥। 



১৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদীয়। 

সংহিতাখানি তাহার প্রণীত বলিয়! প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে মন্ত্রযোগের ॥ 
লক্ষণাদি নির্দেশ পর্ক তাহার নিকৃষ্ট প্রতিপাদন করা হইয়াছে গ, 
লয়যোগের সুচন! পূর্বক নাণা গ্রভাগে দৃষ্টি, ভূমিতে শয়ন, মৃত্া্জয় ধা 
প্রস্তুতি তাহার অঙ্গ সমুদায় বর্ণন করা হইয়াছে ও প্রণালীক্রমে অধটাঃ 
হঠযোগের সবিস্তব বিবরণ কর! হইয়াছে। গোরক্ষমংহিতায় ৪ 

গোরক্ষের উপদিষ্ট যোগ-প্রকরণ বর্ণিত আছে। তাহাতে হঠপ্রদীগিন 
ও দত্তাত্রেয়সংহিতার প্রণালীক্রমে আন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রন 
যোগাঙ্গের বিবরণ ও ষট্চক্র-সাধনের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়া 

কিন্তু তাহাতে যোঁগের ছয় অঙ্গ মাত্র নির্দেশিত আছে %; যম ও ঝি 

এই ছুইটি জঙ্গের প্রসঙ্গ নাই। দত্তাত্রেয়সংহিতায় সমুদয় আট শা 

কথিত হইয়াছে। 
স্পিন সপ্ত পপি পাপ পপ পপ পাপী পাশপাশি পাপপা পাপা িশ পাদ 

অত্রি ও অনহ্থয়ার পুত্র দ্তাত্রেয় ভগবানের যষ্ঠ অবতাঁর। তিনি ঘন 

প্রহলদ।দিকে আত্মবিদা। দিয়াছিলেন। 

ন্ূলিদ্রন্তলী ঘীনী ভুল্লালঘী5দ্যন্বক্ষলাল্। 
ক এল: ঘংধি লিদনল্লা পিং নিষ্; ॥ স্মধিি মার্কগের পূরণ। 

মুনি-গু্ বার! পরিবেষ্টিত বিতু দণ্তাবেয় গোক-সংদর্গ পরিভাগ 
করিয়! বহুকাল মরোবরে মগ্ন হইয়া দ্বিলেন। 

* মাতৃক! স্কানাদি পূর্বক কেবল মন্ত্রজপ দ্বাগা যে যোগ কৃত হা ও 

মন্ত্রযেগ বলে। 

1 নন্লতীনীস্কি ঘ: দীর্গীঘীনালামঘন; স্তা ম:। 

দত্তাত্রেয়মংহিত। 

এই ধে মন্ত্বষে।গের বিষয় বলিলাম, তাঁহ! মকল যোঁগের অধম। 

| | আল দাঝাধবীঘ্ব: দম্ঘাস্কাবষ্ব আহ্হ্মা। 

ভ্যাল ঘলাঘিংবানি মীমাক্ালি অতৃন্দি মত. ॥ 

আপন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই ছ' 
কন আন্গ বলিয়। উল্লিখিত হয়। 



যোগী। ১৪৯ 

যব লিযনহীর '্সাফলত্ব মন; দহম্। 
দাষামামস্বতৃতর: ব্যান দল্জাত্কাহম্্ ত্বল: | 
মী ন্ত ছাহত্যা দীন্লা চ্যাল অমলনৃত্যী। 
ঘলাপিভল; দীঙ; ঘকদ্বব্অদদব্:। 

যম প্রথম, নিয়ম দ্বিতীয়। তংপরে আসন তৃতীয়, প্রাণায়।ম চতুর্থ, প্রত্যাহায় 
পঞ্চম, ধারণ! ষষ্ট, ধ্যান সপ্তম, এবং সমস্ত পুণ্য-ফল-দায়ক সমাধি অষ্টম অঙ্গ । 

অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ক্রক্ষচরধ্য, কৃপা, ক্ষমা, ধৃতি,সারল্য, পরিমিত 
আহার, শৌচাচার এই দশের নাম যম। তপস্যা, সম্তভোষ, আস্তিকতা, 
দান, দেব-পৃজা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লজ্জা, মত্তি, জপ, হোঁগ এই দশের নাম 
নিয়ম *&। 

কেবল পরিমিত আহার নয়, ভোজন বিষয়ে যোগীদের অন্য অন্য 
চঠোর নিয়ম পালন করিবারও ব্যবস্থা আছে। অস্প লবণ, কটু, তিক্ত 
[ই চারি প্রকার রস ও মতুসা, মাংস মদ্য প্রভৃতি ইহাদের অভঙ্ষ্য ণ' | 

" অস্ধিা ঘন্যলঘ় রক্লন্যত্ জঘাজীবন। |] 
লা ছ্বলিদ্থিলাস্থাব্: সীন্ব শুনি লা হমে।। 
নদ: ঝন্পীম আফিফ হাল ইবন দুললন্। 
ঘিস্বালম্মবনঘান্বিন ক্রী মনিষ জঘীনতমন্। 
হুমন লিঘলা: দী্ষা হীনাভাবিমাব্ই: ॥ 

'হঠপ্রদীপিক! প্রথম উপদেশ। 
1 বতুনিনিঙালঘঘথী খ্স্বীনমাজ- 

'্বীনবীননিভঘমলন্বনহামূ। 
'জাহিলাঘ ₹ছিননন্তন্অবীন্ত- 
দিনযা্্িতবন্তুলাহামদহানাস্: ॥ 

হঠপ্রদীপিক|। 
ট অন্ন, তিক্ত, লবণ, উঞ্চ দ্রব্য, হুরীত শাক, [বদরী ফল, তৈল, তিল, 

"ঈংসা, মদ, ছাগলাদির মাংস, দৃধি, তত্র, কুলথ কলায়, বরাহমাংস, 
ক. ছি. লল্মনীছি জো কিন -১-555 



১১০ ভারতবর্ষায় উপাসক-সন্প্রদায়। 

যব, গোধূম, ধান্য, ছুগ্ধ ও মধু প্রভৃতি ইহার্দিগের স্তুপথ্য &। স্ত্রীসংসর্গ 

ফো'নরূপেই কর্তব্য নয়। 

অভি বত্ জবীক্সন ঝিল্তৃব্বহ্য নিলজ্ভনি | 
স্সাসুঃছযীনিন্তৃক্বীলাহঘামগ্তত্্ াঘণ ॥ 

নঝ্মান্ ব্জীষ্যা ঘত্রনজ্' জত্সান্ষ্যাবলাহ্হান্। 

শীবিনীঃত্ন্য বিত্বি:ক্যান্ বলন নিন্তুাহয্যান্॥ 
দত্তাত্রেয়মংহিত| | 

স্্ী-সঙ্গ করিলে বিন্দুক্ষয় হয় এবং বিন্দ-ক্ষয় হইলে আয়ু-নাশ ও বল-বিনাধ 
হয়, অতএব য় র্বক স্ত্রীলোকের সঙ্গ ত্যাগ অভ্যাস করিবে। বিনু-ধা রণ 

দ্বারা যোগীদে। সথাগার্গ সমুদায় সতত সিদ্ধ হইয়া থাকে। 

এইরূপ যবধান আছে যে, হঠযোগীর! উপদ্রব-শূন্য নির্জন স্থানে 
অবস্থিতি পুর্র্বক যোগ-মঠে উপবিষ্ট হইয়! যোগাভ্যাস করিবেন। এই 
মঠ যে স্থানে যেরূপ নির্মাণ করিতে হইবে ও যে প্রকার করিয়া পবি- 

ফত রাখিতে হইবে তাহাও সবিশেষ লিখিত আছে। 

সুহান আান্ধিবী হু ভুলি লিক্দলুর। 

হন্জান্নমলাতজালত্ৰ ব্যালম্ৰ' স্থতমীনিলালু ॥ 
হঠগ্রদদীপিকা। 

শপ সপ পপ পপি 
পপ পপ টা তি 

ীঘুলসাত্িঘমসভিজীমলানস 

্বীবান্বন্বত্তন্লীনঘিনানখুলি। 

স্বব্ভীজণীজান্ধদ্ধত্রাহিন্ধ দস্তা 

সৃন্কাহিিন্যনূৃহ্ক্গত্থ অলী ন্দুহ্যল্ || 

হঠপ্রদীপিকা । 

গোধূম, শালিধান্য, যব, যষ্টিক ধান্রূপ জুচার অন্ন, ক্ষীর, অথও নবনীত, 

চিনি, মধু, শু, কপোঁলক ফল, পঞ্চশাক, মুদগ গ্রভৃতি এবং উত্তম জল এই 

সকল সামগ্রী যোগীর পথ্য । 



যোগী। ১১৬ 

যেখানে বু সংখ্যক ধান্দিক লোকের বাস আছে ও ন্ুন্দররূপ ভিক্ষা পাঁওয়! 

যায় এইরূপ উপদ্রব-শূন্ত উত্তম রাজ্য-স্থিত যোগ-মঠে হঠযোগীর! নির্জনে বাঁস 
করিবেন। ও 

বত্ন্থাংলহনুনন্মদিত লামন্বনীন্বাযন 
অকঘধ্নীলমঘান্বিমমলন্ত্ লি'যলনামীজিদীনম্। 

রাক্কা মন্ভমন্জুদ্ত্ষ্ত্বিন দান্সাহঘব্ ভিন 

দীষ' বীযালতব্য লন্বষলিহ বিজ তাক্সাঘিলি: ॥ 
হঠপ্রদীপিক|। 

যোগ-মঠ ক্ষুদ্র ঘর বিশি্ রদ্ব--হীন, না অতি উচ্চ না নিয়, সম্যক্রূপে 

গোময়-পিধ, পরিষ্কৃত ও নিঃশেষরূপে যোগ-বাঁধক দ্রবা-বিহীন হইবে, বাছিরে' 

মগ্ুপ, কপ ও বেদি প্রস্তত হইবে, এবং সমগ্র মঠ গ্রাচীর দ্বার পরিবেষ্টিত 

থাকিবে। হঠযোগীরা যোগমঠের এইরূপ লক্ষণ বলিয়। গিয়াছেন। 

এই প্রকার, যোগ-মঠ সর্বদা পরিষ্কৃত রাখিয়া এবং স্গন্ধ দ্বারা 

সববাসিত্* করিয়া তাহার মধ্যে উপবেশন পূর্বক যোগাভ্যাস করিবে। 
উপবেশনের নান। প্রকার কৌশল আছে, তাহাকে আসন বলে। এই 
শাসন চৌরাশি প্রকার, তন্মধ্যে পল্পাসনই সচরাচর প্রচলিত । দত্তাত্রেয়- 
মংহিতাতে এ আসনই শ্রেষ্ঠ আসন বলিয়া উক্ত হইয়াছে ণ'। কিরূপে 
এই আসনের অনুষ্ঠান করিতে হয়, পম্চাৎ লিখিত হইতেছে। 

| নালীকৃণছি হছ্িষা ভি লহ অঁহআাঘে নাল নঘা- 

গেন্নীভৃদৰি নহ্স অন্মননিতী ছা জহাজ্যা ভতুম্। 
পাশপাশি পা পিশ্পীপসপস ্প্প্পসপপ পা কপ পপর জপ 

*« হিন হিল হন ঘম্মাজন্যাঘমন্দিম: | 

নাঘিনত্ব ভুবন্ন ল ঘুদিব বৃথা াহিমি: || 

দৃতাত্রেয় সংহিত| | 

আলমা পরিত্যাগ পুর্বক প্রতিদিন সন্মার্জনী দ্বারা মঠ পরিষ্ত করিবে, এবং 

9, গুঃগুল ও অন্ত অন্য সুগন্ধ গ্রবা দিয়! সুবাসিত করিতে থাকিবে। 

ৰা কিন্ত ইঠগ্রদীপিজাম 
ভিজে আ্র্ধি ০১০৩৮ হত 



১১২ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সন্প্রদায়। 

গতর" সহ্য লিখা হিশ্ুজ লাষায়মানীক্হ- 

ইনবনািবিলামাজানি অজিলা দক্সাধঘল দীক্ঘনী ॥ 
গোরক্ষনংহি্|। 

বাম উরূপরি দক্ষিণ ডি উর্ধপরি বাম পদ সংস্থাপন করিবে, 
ও যেরূপ করিয়! কোন বস্ত বন্ধন করিতে হয় সেইরূপে পশ্চাৎ ভাগ দিয়! দই 

হস্ত দ্বার! অস্ুষ্ঠ ধারণ করিবে এবং চিবুক বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়৷ নাসিকার 

অগ্রভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে। যতিদিগের এই আমনকে পদ্মাদন বলে। 

ইহ ব্যাধি-নাশক। 

এইরূপ আসন-বদ্ধ হইয়। প্রাণায়াম করিবে অর্থাৎ নামিক। দ্বার 

শরীর-মধ্যে বাঁযু পুরণ ও ধারণ করিয়া পশ্চা্ রেচন করিবে । ইহার 

বিশেষ বিশেষ কাল, সংখ্যা এবং প্রকার উল্লিখিত যোগ শাস্ত্র-সমুদায়ে 

সবিস্তর বর্ণিত আছে। ইহার প্রথম অভ্যাস-কালে কেবল দুগ্ধ ও জল 

পান করিয়া থাকিতে হয়। | 

'সব্যারল্দাব গল হর স্থীহাক্্নীজলল্ । 

ননী$লনাষ ভতীলুন ন লাভজলিঘলমন্ত: ॥ 
হঠপ্রদীপিক। দ্বিতীয় উপদেশ। 

প্রথম অভ্যাদ-কালে দুগ্ধ ও জল পান গ্রশস্ত। উত্তমরূপ অভ্যাদ হইণে 

জর এ নিয়ম পালন করিতে হয় ন।। 

যোগ-শান্ট্রের বিধান ক্রমে শরীর-মধ্যে বায়ুস্তপ্তন অর্থাত পিশবাম 

অবরোধ করাকে কুন্তক বলে *। উহা প্রাণায়ামেরই অঙ্গ-বিশেষ। 

উহা! নানীপ্রকার। যে কুস্তুকের দ্বারা বিজ্ন্তণ এবং মুখ ও নাসিকার 

শ্লীৎকার হয়, তাহার নাম শীশুকার-কুত্তক। যে কুস্তক ছারা বাযুপুরণ 

কালে ভৃঙ্গ-নাদ এবং রেচন-কালে ভূঙগী-নাদ হয়, তাঁহার নাম ভ্রমর" 
১১ 

পা স্পিাশ পপ পী শি আপ ছি 

* ৃদ্বিতত্ব্ীল লাখের লা সাথামালাক নাগুঘা্মললিনি নন্দন । 

কাবা বরজম/ | 



৫ 
যোগী। হী? 

কুন্তক। হঠপ্রদীপিকা-রচয়িতা এই রূপ নান! ুস্তবেৌনি বাঞ্জিকরকেও 

পবে লিখিয়াছেন, যোগীর! অভ্যাস-বলে রেচন.ও পুরণ », 

কুন্তকসাধন করিতে সমর্থ হন। এ অবস্থায় তীহাদের কিছুই হইলে, 

থকে না। এইরূপ লিখিত আঁছে যে, ক্রমাগত অভাস দ্বার সাধকে.+. 

আ|সন হইতে শূন্যে উখিত হইয়! অবস্থিতি করিতে পারেন। 

ননী$পিজনহামনাঘারুনিজ্ঞাময় আমন। 

সল্মান্ধলঙ্য হন্বামী শ্বনঘ্ুন্ভ্জ্ৰ অন্ন ॥ 
নিবাঘাহীনিভ্বিন' দ্বি নহা ঘালগ্ঘুন্বস্ন্। 

্সব্ম' তা নস না শুল্লা মীনী ল ন্যগ্রন নবন্বিন্॥ 

দত্তাত্রেয়-নংছিতা। 

তধপেক্গা অধিকতর অভ্যান করিলে ভূমি ত্যাগ হয়। যোগীর। পদ্মামন 

কাধ ভুমি পরিত্যাগ পূর্বক শূন্যে অথস্থিতি করেন। তখন নিরাধার হইয় 
'ধচিএ শক্তি লাঁভ করিতে থাকেন) অন্ন বা বু তোঁজন করিণেও পীড়িত 

ইন না। 

কুণ্তক দ্বারা আসন-সমুর্খান-বিধয়ের অনেক কথ| শুনিতে পাওয়। 

ধায়। একবার মান্দ্াজে শিশাল নামক এক জন দক্ষিণ-দেশীয় যোগীকে 

হিন্ম ও ইংরেজ অনেকেই দৃষ্টি করিয়াছিলেন। পর পৃষ্ঠায় তাহার 
চিওময় প্রতিরূপ প্রকাশ কর! যাইতেছে, তাহাতেই তাহার আসনাদি 

দূ হইবে। 

তিনি মমুদায় শরীর শূন্যে তুলিতেন, কিন্তু তাহার একটি অঙ্গ দ্রব- 
ধিশয অবলম্বন করিয়া থাকিত। একখানি কাষ্ঠের চৌকিতে একটি 
পিক্ুল-দগ নিবদ্ধ ছিল, দণ্ডের ন্যায় জড়ান এক খণ্ড মৃগ্চর্ম তাহার 

সহিত মুক্ত থাকিত; যোগিবর সেই অজিন-দণ্ডের উপর দক্ষিণ হস্ত 
রাখিয়া দিতিন। 7৯ -৯ 



১১২ 'তারতবর্ষীয় উপাসর-সম্প্রদায়। 

নত জপ করিতেন। আসন আরোহণ ও পরিত্যাগ ঝা 
বন তাহাকে কম্বল দিয়া আবরণ করিত। 

টি রদ 

রি র্ 
০ 

সু হু্ক্য চে 

হা ৮ 

মান্দ্রাজ-স্থিত যোঁগী। 

যখন কাষঠাসন ও চর্াদি উপকরণ আবশ্যক হইত, তখন 

*:111658001029 017282116) ০1, 1, 7728, 



যোগী। ১১৫ 

চু কৃত্রিমত। ছিল তাহার সন্দেহ নাই। কোন কোন বাঁজিকরকেও 
[রূপ করিতে দেখা গিয়াছে। 

যোগীদের এইরূপ বিশ্বা আছে যে, প্রীণাঁয়াম পিদ্ধ হইলে, 
দহের লঘুতা, দীপ্তি ও অগ্নি-বৃদ্ধি হইয় থাকে । 

াহীহন্ঘ্বনা হীমিঈতহাব্নিবিনধীনন্। 
জঙ্সলত্ব মহীহত্স নব্য লাহন নিষ্ষিলম্ ॥ 

দতত্রেয়সংহিত| | 

তাহার শরীরের.লঘুত। 'ও দীপ্তি এবং জঠরাগ্ি-বৃদ্ধি ও দেহের কৃশত| অবস্তই 

'য়। 

এরূপে শরীর শুদ্ধ না হইয়৷ শ্লেম্াদি-ঘটিত পীড়া জন্মিলে, ধোঁতী 
'তী প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা 
লখিত আছে। 

নব ঘৰিত্বাৰ' সতব্বমত্ত্হূমিন ন্। 
হুক্রবিডিমাঝষ্ষ বিজন য্নন্স ধনু। 
নন: দন্ানতক্বী নন্ জানল নভম নন্ ॥ 
জ্মাঘহ্বাধন্্রীসন্তন্ন্ববীনাঘ্ব নিজানি:। 
প্রীনীব্বম্নষাহীল স্যত্মনী ন ন্ব অয়ন; ॥ 

হঠগ্রদীপিক|। 

দৈর্ঘো ১৫ পনের হাত ও গ্রস্থে ৪ চারি অঙ্গুলি প্রমাণ এক খণ্ড জল-সিক্ত 

নন গুরূপদিষ্ট পথ দ্বার! ক্রমশঃ গ্রা করিবে এবং পরে তাহা নির্গত করিয়া 

ফেলিবে। ইহাকে বস্তি-কর্ম কহে। এই ধোতী-কর্ম দ্বার কাস, স্বাদ, গ্লীহা, 

ষ্ঠ কক্ষ-রোগ গ্রভৃতি বিংপতি প্রকার রোগের শাস্তি হয়। 

এইরূপ, নঁসিক। দ্বারা সূত্র প্রবেশ করাইয়! মুখ দ্বারা নির্গত 
করণের নাম নতী কর্মা। নেত্র-যুগল স্থির করিয়া, যে পর্যযস্ত অশ্রু 
পাত না হয়, সে পর্যান্ত কান সম লামজ্ঞাস পিজি টি ২৯9৮৮ ৮ 



১১৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক-দম্প্রদায় । 

ত্রাটক কর্ম ॥ এইরূপ, শরীর-মধ্যে জল-পুরণ, বায়ুপপূরণ ও ও 
উভয়ের নিগমন প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের আদেশ আছে। এই 
সকল কর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে যোগী! কয়েক প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী গুভৃতি 
অভ্যাস করিয়। থাকেন, তাহার নাম মুদ্রা । 

ক্মন্ল;জপাঘনিনহ জিক্পা ্যান্ন্য অন্নধন্। 

খ্নুমম্ঘ ভস্ভিতদসা হা লননি ন্তহী ॥ 
দত্তাব্রেয়নংহিত|। 

কপাল-বিবরের অভ্যন্তরে লিহ্বাকে ব্যাবৃস্ত ও বন্ধ করিয়া ভ্র-মধে] 7? 
রাখিবে। ইহার নাঁম খেচরী মুদ্রা। 

স্সঘ:খ্ীত্ দাহ: ব্য ক্যান্ দঘলী হিনি। 
ন্বব্যাত্ব নিস্তিহগিন্বমঞ্অবত্রি হিল হিল ॥ 
অলিন' অব্িন' উন সব্লাঘাত্রি লিলাজসরন। 
শামলালন্ত ঘী লিন্সনলনঘন্ ঘ নত ন্াজিল্। 

হঠপ্রদীপিক। তৃতীয় উপদেশ। 

অধোভাগে মস্তক, এবং উর্ধ দিকে পদ রাথিবে। প্রথম দিনে এইরূগ 

ক্ষণকাল সাধন করিবে এবং পরে দিন দ্রিন অধিককাল ব্যাপিয়! অভ্যাস করিতে 

থাকিবে । এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বার! শুরু কেশ ও মাংস-কুঞ্চন রূপ বা্ধকোর 

চিহ্ন ছয় মাঁস মধ্যে ন্ট হইয়া যায়। পতিদ্দিন এক প্রহর ব্যাপিয়! যিনি এইরূগ 

অভ্যাস করেন, তিনি মৃত্যু-জয়ী হন। 

কুস্তক করিবার সময়ে ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিরস্ত 

করার নাম প্রত্যাহার । ৰ 

হজনাহ দলিভিল' জমান, ঈনন্বন্তুষ্মজল্। 

মন্যাস্থাতীন্থি হর ব্যান্ হব স্যৃত্থি বীবিল:॥ 

বল্তিঘাবীন্বিঘার্রষ্ী অন্ দন্যান্ৃহন হজ তম্। 
শ্রীমী জক্মজলাহ্ঘাঘ সব্সা্তা: ব ভত্যন ॥ 

রঃ 'ব্দনংহিত। | 



যোগী। ১১৭ 

প্রতিদিন একবার করিয়। কেবল কুস্তক করিবে। এইরূপেই গ্রত্যাহার 

ছইবে। যোগীরা এই রূপই অনুষ্ঠান করিবেন। যোগীতে কুস্তকের অনুষ্ঠান 

পূর্বক ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় দকলকে সম্কক্রূপ প্রত্যাহার করে, এই 
নামও ইহ। প্রত্যাহার বিয়া উল্লিখিত হয়। 

ঘট্চক্রভেদ যোগীদিগের একটি প্রধান সাধন এবং হুংস মন্ত্রী জপ 
মতি জলৌকিক ব্যাপার। হংস মন্ত্র জপ কি প্রকার, তাহা লিখিত 

হইতোছে। 

জাই অস্থিমানি ঘন্জাইমা নিঈীন্ দুল: । 
ন্থধন্ম্ মন্' জীনী জনি মল্ীতা ॥ 
মহ আনালি হিনাহালী বন্জাম্যননিজানি; । 
হনন্ ঘক্যালিন' মন্' জীনী অনি ঘটত ॥ 
স্সলা নাম মাঘলী নীমিনা মীল্বহাধিনী। 
নহ্া: আহক্লাঈবা অবসান! সমত্যন ॥ 

গোরক্ষমংহিত| | 

শিশ্বাগ গ্রামের সময়ে হিং শব করিয়। বায়ু বহিগত হয়। এবং 'স+ শব্দ 

(বিষ শরীব-মধো পুনঃ গ্রবেশ করে। জীবে এই হুংস মন্ত্র নিরন্তর জপ করে। 

ঝা রাতে ২১৬*ৎ ৰার এই মন্ত্র জপ হয়। এই অঞ্গপা নামক গায়ত্রী যোগী- 

গের মে[ক্ষ-দায়িনী। ইহার ন্মরণ মাত্রে মস্ত পাঁপের মোচন হয়,। 

শনীর-মধ্যে স্থান-বিশেষে বাঁয়ুধারণের নাম ধারণ।। এই ধারণ! 

1 প্রকার) পৃথিবী ধারণা, ,আস্তসী ধারণা, আগ্রেয়ী ধারণা বায়বী 

ধারণ| এবং নভোধারণ|| পাযু-দেশের উদ্ধে এবং নাভির অধোভাগে 

6 দকাল বায়ুধারণের নাম পৃথিবী ধারণ!। নাঁভি-স্থলে বায়ু 
বকে শান্তমী) নাভির উদ্ধ মগ্ডলে বাঁয়ুধারণকে মাগ্রেয়ী, হৃদয়ে বায়ু 
খিকে বানী এবং আর-মধ্য হইতে প্র, পর্যন্ত মন্তুকের সমুদীয় 
| পাপী 
] শিশির 

পাপী 

1 নন ৪ 

০ গত মম্প্রদাযন বিমল আপ ০০৩ ৯ রি 



১১৮ ভারতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

স্থানে বায়ুধারণ করাকে নভো-ধারণা কহে। যোগীদের বিশ্বাস এই যে 

পৃথিবী ধারণ! করিলে পৃথিবীতে মৃত্যু হয় না, আস্তপী ধারণ! করিনে 

জলে মৃত্যু হয় না, আগ্নেয়ী ধারণা করিলে অগ্রিতে শরীর দগ্ধ হয় ন, 
বাঁয়বী ধারণ! করিলে কোন ভয় থাকে না এবং নভোধারণ| করিনে 

কোন রূপে মৃত্যু হয় না। শরীরের মধ্যে বাযুসঞ্চালন এবং বা 

ধারণাই হঠযোগের প্রধান অনুষ্ঠান। গোরক্ষনাথ বলেন, বায়ু স্থির 

হইলে কিছুই স্থির হয় ন।, স্থৃতরাং সিদ্ধি লাভও হয় না। 

মন্তীহিন দনল্প্রীহ অনন্যী্ন জিন্ত্ঘীহ। 
নিল্তৃঘীহিন জন্হঘীহ অৰী লীহব্তহূন ঘন্জন্বঘীহ 

হঠপ্রদীপিকা-ধৃত গোরক্স-বাকা। 

গোরক্ষদেব বলেন অন স্থির হইলে বাধু স্থির হয়, বাধু স্থির হনে 

স্থির হয়'বিনু স্থির হইলে কন স্থির হয়, এবং তাহ! হইলেই সকল স্থির হয়। 

বাজ নাপিযা হালা অল্রল নাঘিযা মীনী। 

সান নাঘিআা বন্েষ্স নিন নামিযা মীমী ॥ 
হঠগ্রদীপিকা-পুত নাঁথ-বা 

রাজ! গজের বাঁধ্য, যোগী বায়র বাধা, গৃহস্থ ধানের বাধা, ভোগী নি 

বাধ্য । 

_ যোগ-শীন্্ের মতে ধ্যান ছুই প্রকার ; সগুণ অর্থাৎ সাঁকার দেবা 

ধ্যান, এবং নিগুণ অর্থাৎ নিরাকার ব্রচ্গের ধ্যান। যোগীর! সপ ধা? 

দ্বারা অনিমাদি এরশ্বর্্য লাভ করেন আর'নিুণ ধ্যান দ্বারা সম 

হইয় ইচ্ছামুরূপ সকল শক্তি প্রাপ্ত হইতে পাঁরেন। 

বলফ্অষন্মকা ম্যান ঘভিন্ামভিলনন্ । 

ন্াঘু' লিহ্জ্ৰ না আযান ইননামিদ্ততাঘিলীন্। 

মহ্যবঘ্যানঈমন্ ব্যাৃক্িলাহিত্বত্বমহল্। 
নিবাখা ব্লিষ গ্যাযন্ধীপ্রলার্ী মনন ॥ 



যোগী। ১১৯ 

দিশধআালবনর বলাঘিত্্ব বলব্মধল্। 
বিলন্বাহ্যক্ীনন মারি বলনা [যান্॥ 

দর্তাত্রেয়ংহিত। | 

তখন যাট দণ্ড কালই ধ্যান অভ্যাস করিবে, বাধু নিরোধ করিয় ই 
দায়িনী দেবতার ধ্যান করিবে। এই সগ্ণ ধ্যানে অণিমাদি জথ লাভ হয়। 
আর আকার স্যার ব্যাপনশীল ণিগুণ দেবতার ধ্যান করিলে, মোক্ষ-পথে 
্রত্ত হওয়! যায়। নিগুণ-ধ্যান-সম্পন্ন হইয়| সমাধি অভ্যাঁপ করিবে। করিলে, 
দাদশ দিনে সমাধি গ্রাণ্ড হইবে । 

যোগীর! বিশ্বাস করেন, সমাধি সিদ্ধ হইলে, ইচ্ছনুসারে দেহ ত্যাগ 
ব দেহ রক্ষা করিয়! স্থখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হন। যদি দেহ-ত্যাগের 
ইচ্ছা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ পরব্রচ্গে লীন হইতে পারেন, নতুবা অণিমা 
এপবধ্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সকল লোকে অশেষবিধ স্থখ সম্ভোগ 
পূর্বক বিচরণ করিতে পারেন। 

ঘতীবন্ত বিন্বষ্লাবিহ্যযযাল্নিন; । 
নহান্িন্ ন্ঘা হ্নীল্ুল্া জন$দি অত্বন্॥ 
মব্বঘীনাদি অন্বীনা ব্বন্ছমাণি ঘবাব্নন্। 
বিস্বী্াসীনজীন্রাদি হ্যাহিজ্ডানী$ন্মন্মন: ॥ 

দততাত্রেয়নংহিতা। 
অপিমা দি*শ্বর্া বিশিষ্ট হইয়! সর্ব লোকে বিচরণ করেন, কদ[চিৎ ইচ্ছাঁধীন 

| * যোরীদের বিশ্বাস এই যে মহাদেব স্বীয় সাধককে পশ্টা্লিথিত অষট 
দান করেন। 

'্সব্িলা বঘিলা ল্যামি: সান্সান্া নগ্টিনম্িনা। 

বসিন্ধালান ঘাধিল ইস্বয্রলঘা আ্ম.নল্॥ 

শবাকল্প্রম-ধূত শবামালা-বচন। 

ৰ ই্মতা অর্থাৎ ইচ্ছানুর প স্বীয় শরীর হুঙ্গ করিবার ক্ষমতা, লঘুতা রি 
চু 



১২০ তারতবীয় উপাসক সম্প্রদায় । 

দেব-রূপ ধারণ করিয়। শ্বর্গ-লোঁকে ভ্রমণ করেন এবং জন্মাত্তরে ইচ্ছামত 

ক্ষণমাত্রে মনুষ্য, যক্ষ, সিংহ, ব্যান্র ব! হস্তী হইয়! থাকেন। 

যোগীদিগের অলৌকিক ক্রিয়া সাধনের অনেকানেক বৃত্তান্ত শুনিত 
পাওয়া যায়। পঞ্জাবের অধীশ্বর রণজিৎ সিংহের রাজ্যে একবার এক. 

জন যোগী উপস্থিত হন। তিনি বলিতেন, আমি যত দিন ইচ্ছা মৃত্ি 

কার মধ্যে অবস্থিতি করিতে পারি। জেনেরল্ বেঞ্চ,রা নামে একজন 

ফরাশি তাহার কথায় সন্দেহ করিয়! পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে তীহাকে 

মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপিত করেন। যে সময়ে তাহাকে মৃত্তিকা হইতে 

উঠান যায়, তখন এ জেনেরল্ বেঞ্চরা ও কাণ্তেন্ ওয়েড সাহে 

উভয়ে তথায় উপস্থিত থাকিয়া সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করেন। অন্ 

বোরন্ সাহেবের পুস্তকে এ বিষয় যেরূপ বণিত আছে, পম্চাৎ তাহ 
সংক্ষেপে সংগৃহীত হইতেছে । 

এঁ যোগিবর মহারাজ রণজিৎ সিংহের আদেশ ক্রমে তাহার সমী- 
পম্থ হইয়া যোগ-সাধনে প্রবৃন্ত হন। কর্ণ ও নাসিকা-রদ্ধে, এবং মুখ 
ভিন্ন অন্য অন্য সমস্ত শরীর-দ্বারে মধুচ্ছিষ্ট দিয়! এবং জিহব| ব্যাবর্ধন € 
নয়ন-যুগল নিমীলন করিয়া! একটি “থলের মধ্যে প্রবেশ করেন। জা. 
নস্তর সেই থলের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে রণজিও সিংহের নাম মুদ্রিত 

করা হয় এবং তাহ! একটি পিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়! রাখ! হয়। দেই 

সিন্দুক মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপন পূর্বক, তদুপরি যব বগন করিয়া, তাহার 

রক্ষণাবেক্ষণার্থ কয়েক জন প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। দশ মাসকার দেই 

টিটি 
(পেপসি 

ক্ষমতা, প্রাকাম্য অর্থাৎ ভোগেচ্ছ! পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, মহিম! অর্থাং শরীরে ৃ  

ইচ্ছামূত স্থূল করিবার ক্ষমতা, ঈশিত্ব অর্থাৎ সকলকে শাসন করিবার মী. 

বশিত্ব অর্থাৎ সকলকে বশ করিবাঁর ক্ষমতা, এবং কামাবসায়িতা অর্থাৎ আগনা,: 

সর্বব কামন! পু করিবার ক্ষমতা। এই আট গ্রকার ক্ষমতার নাম অটট এ্ঘ। 
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১২২ ভারতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

যোগী এ অবস্থায় মৃত্তিক! মধ্যে নিহিত ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে রণ. 

জিৎ সিংহ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ উদ্দেশে দুইবার সেই স্থান খনন 

করিতে অনুমতি করেন, এবং দুইবারই তীহাকে সমানরূপ অচেতন 

অথচ জীবিত দেখিয়া চমতকৃত হন। দশ মাস পুর্ণ হইলে, তাহাকে 

মৃত্তিকার মধ্য হইতে উত্তোলন করিয়| দেখ! গেল, তিনি মৃত গ্রায় হই. 

য়াছেন। তাহার সমুদয় শরীর শীতল, কেবল ব্রন্গারন্ধা, অতিশয় উত্তপ্ত 

ছিল। তাহার জিহধাকে আকৃষ্ট করিয়া সহজ অবস্থাতে আনয়ন কিলে 

এবং তাহাকে উঞ্ণ জলে স্নান করাইলে, তিনি দুই ঘণ্টার মধ্যে পর্দের 

মত সুস্থ হইলেন। যে সময়ে তিনি মৃত্তিকার মধ্যে অধিবাস কারন 

তখন তীহার নখ, কেশ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয় না। তিনি নিজ মুখে বাক 
করিয়াছেন, আমি যদবধি মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিতি করি, তদবধি আনি- 

ন্নিচনীয় আনন্দ-রস অনুভব করিতে থাকি । % 

কিছুকাল পুর্বে কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুরের অন্তর্গত ভঁকৈলাম 
নামক স্থানে একটি মহাপুরুষ আনীত হন; তাহার অসাধারণ যোগ সাধ 

নের বিষয় অগ্ঠাপি অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। ১৭৫৪ সতরশ 

চুয়ান্প শকের আঁধাঢ় মাসে শিবপুর-স্থিত শ্রীমান্ জুন্ সাহেবের দ্বারবান 

হরি সিংহের নিকট হইতে তাহাকে ভূকৈলাসে আনয়ন কর! হয়। তথায় 

তিনি প্রথমে একেবারে বাহা-জ্্কান-শুন্য ছিলেন। কয়েক দিবস নেত্র 

ধুগল মুদিত করিয়! ও পান-ভোক্তন-বজ্জিত হইয়! থ!কেন; পরে আনেক 

আয়াসে ও বছ চেষ্টায় কিছু দুগ্ধমাত্র গলাধ্করণ করান হয়। তিণি 

অন্য লোকের উদ্ভোগ ব্যতিরেকে কদী স্বেচ্ছাধীন কোন ভ্রবা ভোজন 

করিতেন না। তীহার যোগ-ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ডাক্তার গ্রেধম 

স্তীহার মাসিকা-রদ্ধের নিকট এমোনিয়। নামক অত্যুত্কট ইংরেজী 
2 টা রিরিযিযারার রানির ররর 
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ষোগী। ১২৩ 

$ধধ ধারণ করেন, কিন্তু তাহাতেও তীহা'র যোগ-তঙ হয় নাই ; শরী. 

রের স্পন্দনমাত্র হইয়াছিল। প্রথমে তিনি কথ! কহিতেন না, পরে তিন 

চারি দিবস নানাবিধ চেফী। করাতে, ছুই একটি বাকা বলিতে মার্ত 

করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার নাম দুল্লানবার। বিরঞ্ত হইলে, 

'্থাড়েদী হাড়েদী” বলিয়া উঠিতেন। এই কথা শুনিয়৷ কেহ কেহ 

ট্রাহাকে পাঞ্জাবী লোক বলিয়। অনুমান করেন। তিনি একবার বাত- 

(রাগে আক্রান্ত হন; উল্লিখিত গ্রেহাম সাহেব তীহা'র চিকিগস| করেন। 

তিনি খাগ্ভ পেয় কোনরূপ ওষধ-সেবনে স্বীকার পান নাই, তথাপি 

কেবল লেপন মার্দনাদি দ্বার! মে বার উক্ত গীড়। হইতে মুক্ত হন। পরে 

১৭৫৫ সূতরশ পঞ্চানন শকের চৈত্রমাসে উদর-ভঙ্গ হইয়! প্রাণ-ত্যাগ 

করেন। & 

হঠ-যোগের বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। হঠপ্রদীপিকা 
প্রভৃতি উল্লিখিত গ্রন্থ সমুদয়ে ইহার সবিশেষ বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। 

ধুনাতন যোগীরা নান| সপ্প্রদায়ে বিভক্ত ; যেমন কণফট্-যোগী, অও- 

5 শী শীপিসীশিপিপসসপীশা সপ ০ পাপ 

* মহাপুরুষের এই যৎকিঞ্চিং বৃতরন্ত যাহ! লিখিত হইল, তাহ! ভূটকলাস- 

স্বামী মুত রাজ! সতাচরণ ঘোষাল বাহাদুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই । আমিও 

& মহাপুরুষকে দৃষ্টি করিয়াছি ও তাহার উক্তরূপ যোগ-ব্যাপার সমূদায়ও কিছু 
কিছু চক্ষে দেখিয়াছি । যে সময়ে তিনি যোগার ছিলেন, তখন তাহাকে 

দুইবার দেখিতে যাই । সে সময়ে তাঁহার শরীর তপ্ত কাঞ্চনের হ্যায় ছিল; 

দেখিলে অন্তঃকরণ প্রফুলপ হইত। যোৌগ-ভঙ্গ হইবার কয়েক মাস পরে গিয়া 

দেখি, মে রূপ নাই, লাবণ্য নাই, মুখশ্রী নাই, শীর্ণ জীর্ণ ও মঙ্গিন হইয়া একটি 

অপরিহ্ধত অস্থাস্থাকর গৃহে পতিত রহিয়াছেন। বল-প্রয়োগ পূর্বক বিবিধ 

চে দারা তাহার যোগ-ভঙ্গ করা শারীরবিধান-বিৎ পণ্ডিত-গণের তথিষয়ের 

ততবানদন্ধান-পক্ষে ও সুতরাং সাধারণ লোকের জঞানোন্লতি অংশে একটি অসা- 
মাণ্তী ক্ুতিত £শ 2৯ ্ 



১২৪ ভারতব্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

ঘড়-যোগী, মচ্ছেন্দ্ি-যোগী, ভর্তৃহরি-যোগী, শীরঙ্গীহার-যোগী ইত্যাদি। 

যথাক্রমে তাহাদের বিষয় প্রস্তাবিত হইতেছে । 

কণ ফট্-যোগী। 
কণ. ফট.-যৌগীরা শিবের উপীসক। গুরু গোরক্ষনাথ উঠাদের 

প্রবর্তক । ইঞ্ঠারা তাহাকে শিবাৰতার বলিয়। বিশ্বীস করেন এবং 

তাহাকে গুরু স্বীকার করিয়৷ তাহার প্রবর্তিত হঠযোগ অভ্যাস করিয়। 

থাকেন। হিন্দী-ভাষায় কৰবারও গোরক্ষনাগের কথোপকথনান্ক একটি 

প্রবন্ধে লিখিত আঁছে, গোরক্ষনাথ কহিতেছেন ; 

ক্সাবিলাগ্নন্ন লানী মক্ছুন্ুনাঘঈী দ্ুন। 
লঁঘীমী নীহ্ব্ৰ, স্সলঘুন ॥ 

আমি গোরক্গ নামক অধধৃত যোগী | আমি মচ্ছন্দ্রনাথের পুত্র ও আদিনাথেব 

পৌত্র। 
আবুল্ফজল. কৃত আইন আকবরি গ্রন্তে আযোধ্যার বিবরণ মা 

লিখিত আছে, দিল্লীর বাঁদসাহ সু তান সেকেন্দর লোদির রাজত্বকালে 

কৰীর বর্তমান ছিলেন। ভক্তমালেও সুলতান্ সেকেন্দরের সহিদ 

কবীরের সাক্ষাত্কার ঘটনার বৃত্তান্ত আছে। এ বাদসাহ ১৪৮৮ 

চৌদ্দশত অষ্টাশী গ্ীষ্টাব্দ অবধি ১৫১৭ । ১৮ পনর শত সতের বা আঠার 

খীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য-ভোগ করেন । ততএব কবীর ও তীহার সমকাণ' 

বন্তী গুরু গোরক্ষনাথও এ সময়ে অথবা উহার কিছু অগ্র গণ্চাৎ 

প্রাহুতূ্তি হইয়! উঠেন। কবীর-কুত বীজেক নামক পুস্তকের নানাস্থানে 

এইরূপ কোন কোন কথার প্রসঙ্গ আছে, পড়িলে বৌঁধ হয়, যেন অথ৭" 

হিত কাল পূর্বেব গোরক্ষনাথের মৃত্যু ঘটিয়াছে। 



১৪ ফট্-যোগী | ১২৫ 

ূ্ব-কথিত হিন্দীবচনে দৃষ্ট হইতেছে, গোরক্ষনাথের পিতার নাম 
মগম্য্্নাথ। শ্রীমান্ হ হ উইল, সন্ লিখিয়া গিয়াছেন, হঠপ্রদীপিকায় 
লিখিত মত্ন্েন্দ্রনাথের শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে গোরক্ষনাথ পঞ্চম ছিলেন। 

কন্ঠ তিনি যে বচনগুলি অনুসারে একথা! লিখিয়াছেন, তাহার তাশুপর্য্য 

এরূপ নয়; তীহাতে কেবল কয়েক জন প্রধান যোগীর নামমাত্র উক্ত 

হইয়াছে । তাহার! পরম্পরাক্রমে শিষ্য ছিলেন কিন, তাহার বাস্প- 

মানও তাহাতে নাই । পশ্চাঙ সেই সমস্ত বচন উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠ 

কবিলেই জানিতে পার৷ যাইবে। 

স্বীক্সাহিলাঘ মন্ম বন্দু ঘাহহালন্হ লহনা: | 

্রীবক্রী মীন বীহদ্দ নিৃনান্গ নিবস্মা; ॥ 

মন্মালনীহনীনীমী ঘিত্বন্ীঘবত্ব জন্যতী। 

জীহব্ভক; অুহানন্হ: বি্বসাত্ষ্ব বঘতী ॥ 

জাবি: দুজ্যণাহস্ব লিন্ঘলাঘী লিহজ্নল:। 
নাদাল নিন্দুনাপস্ব জাজন্ব্তীক্হীলয: ॥ 
্ন্ব: দন্ুইনস্বঘ্বীভানুন্ী ্ব িথ্তিলী। 

মন্পহিলাননীঘস্ব বব্তজাঘালিজতপ্ৰা ॥ 
বুন্সাহুমী লক্তাবিত্বা ভ্ভতমীনদলানল:। 

ব্ব্তঘিলা জাবহ্ব্ত নত্মাব্ত নিম্বহন্নি উ ॥ 

হঠগ্রর্দীপিক! গ্রথম উপদেশ। 

মার্দিনাথ, মৎসোন্্র, সারদা নন্দ, ভৈরব, চৌরঙী, মীন, গোরক্ষ, বিষপাক্ষ, 
বলেশয়, মন্তানভৈরব, সিদ্ধবোধ, কন্ৃড়ী, কোরওক, সরানন্দ, সিদ্ধপাঁদ, চর্পটী, 

রি, পজাপাদ, নিতানাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকচতীঙ্বর, ময়, 
কা, পরভুদেব, ঘোড়াচুলী, টন্টিনী, ভল্লটি, নাগবোধ, থণ্ডকাপালিক ইত্যাদি 
গামন্ধ ঝাক্তি কল হঠযোগ-প্রভাবে যম-দণ্কে খণ্ডন করিয়! রক্গাগমধো 
্ 

বঃরণ ০৫০৮ 



১২৬ ভারতবর্ধায় উপাসক-সম্প্রদায় : 

এই সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে, গোরক্ষনাথ নয় নাথের 

এক নাথ, অর্থাৎ নয়জন প্রধান গুরুর একটি গুরু । ইনি একটি 

স্থপর্ডিত লোক ছিলেন। গোরক্ষসংহিত৷ ব্যতিরেকে গোবক্ষশতক ও 

গোরক্ষকল্প নামে তাহার ছুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। গোরক্ষসহত্র 

নামক গ্রন্থও তাহারই কৃত বোধ হয়। 

পূর্বেবেই লিখিত হইয়াছে, গুরু গোরক্ষনাথ ইহাদের প্রবর্তৃক। 

পশ্চিমোন্তর প্রদেশে তীহার নামে নানাস্থানের নাম শুনিতে পাওয় 

ঘায়। পেসোয়ারে গোরক্ষক্ষেত্রনামে একটি স্থান আছে; আবুল 

ফজল, নিজের গ্রস্থে তাহ! উল্লেখ করিয়া যান। দ্বারকা-সন্িধানে ্ 

একটি গোরক্ষ ক্ষেত্র ও হরিদ্বারে ইহাদের একটি অতিশ্রদ্ধেয় ড় 

বিচ্ভমান আছে ; এই উভয়ই এই সন্প্রদায়ের তীর্থ-স্থানবিশেষ। শর 

নেপালের পশুপতিনাথ প্রভৃতির মন্দিরসমুদায়ও এই সম্প্রদায়-মংস্রান্ত। 

কলিকাতার এদিকে দমদমার সম্নিকট গোরখ বাস্লী নামে একটি স্থান 

গাছে, তথায় তিনটি মানুষের মুর্তি ও শিব, কালী, হনুমান পরি 

কতকগুলি দেবতার প্রতিযুস্তি বিষ্ভমান রহিয়াছে। প্রথমোক্ত তিন 

নর-মৃত্তি দত্তাত্রেয়। গোরক্ষনাথ ও মতস্েন্দ্রনাথের প্রতিমুণ্ি ব্য 

উল্লিখিত হইয়া থাকে । গো'বক্ষপুর ইহাদের প্রধান স্থান। এ স্থানে 

ূর্বেন এই সম্প্রদায়ীদিগের একটি মন্দির ছিল, আলাউদ্দীন তাথ রী 

করিয়। ম্িদ করেন। কিছু কাল পরে উহার নিকটবর্তী অন্যা এক স্থান 

অপর একটি মন্দির নিরশ্রিত হয়; আরজে ৰাদশাহ তাই নী 

করিয়া মুসলমান্দের ভজনালয় করিয়া ফেলেন। অনন্তর বণ 

নামে একটি যোগী পুনরায় অনা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, স্থ 

দক্ষিণ ভাগে হনুমান ও পশুপতি নাথ নামক মহাদেবের মন্দির বিগ্গান। 

আাছে। 

ইহাদের দুই কর্ণে দুইটি বৃহত ছিদ্র থাকে। হিন্দী ভাষাতে ধা 



কগ ফট্-যোগী। ১২৭ 

ডে কর্ণ এবং ফটু শবে ছিদ্র বুঝায় এই নিমিত্ত ইহাদের নাম কণ, 

যোগী । এঁ ছি্র-যুগলের মধ্যে এক একটি কুগুল সম্পিরেশিত 

য় তাহ! প্রস্তর, বেলোয়ার, বা গণ্ডারের শে প্রস্তুত। ইহার! 

না্ষার সময়ে উহা গ্রহণ করেন এবং উহাকে শিবের কুগুল বলিয়! 
বিশ্বাস যান উহাকে মুদ্রা বলে। উহার অন্য একটি নাম দর্শন, 

এই নিমিত্তে কণফট -যোগীদের অপর এক নাম দর্শনী-যোগী। 
এ কুণুল ব্যতিরেকে ইহারা দুই তিন অঙ্গুলি-প্রমাণ একটি 

রঘদবর্ণ মামগ্রী একরূপ ওর্ণসুত্রের মালায় বন্ধন করিয়া গল-দেশে ধারণ 

করেন। এ বন্তুটিকে নাঁদ বলে ও যে সুর্র-মালায় উহা গ্রথিত থাকে, 
তাঠা মেলি বলিয়। উল্লিখিত হয় । কোন উদাসানের গল-দেশে এ উভয় 

ল্িত দেখিলেই তাহাকে যোগী বলিয়। জানিতে পারা যায়। তত্িনন, 

ই্ার শৈব ধন্ধের নিয়মানুসারে গেরুয়া-বস্ত্র পরিধান, মন্তকে জটা 
ধারণ, শরীরে ভন্ম'লেপন ও ললাটে বিভূতি দিয়া ত্রিপুধ, করিয়। 

[থাকেন। 

সন্নাসীদের ন্যায় ইহাদিগকেও নান! গুরু স্বীকার করিতে হয়। 

হ শিষ্যের মস্তক মুগডন করেন, কেহব তাহার কর্ণ-যুগলে ছিদ্র করিয়া 
ু্র। পরাইয়া দেন, অপর কেহ তাঁহাকে জ্যোত্মার্গে প্রবেশিত করিয়া 

[কেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন গুরু শিষ্যের দীক্ষা ও সাঁধনসংক্রান্ত 

উন্নভিনন ক্রিয়! সম্পাদন করিয় দেন। দশনামীদের ন্যায় ইহাদেরও 
জাতমারগ প্রবেশ পুর্ববক মদ্যমাংস ব্যবহার করিবার ব্বীতি আছে। 

ভারতবধের পশ্চিমোত্তর খণ্ডে নানা স্থানে বন্ধ সংখ্যক কণ. ফট 

যোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া! যায়। ইহারা শিব-মন্দির-বিশেষে 

শব-পূজার কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকেন, বা স্থান-বিশেষে একত্র অবস্থিতি 

ক ভিক্ষাদি করিয়া কাল-ক্ষেপ করেন, অথবা ভীর্থপর্যটটন উদ্দেশে 



১২৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

উদ্দীসীন-যোগী সমুদায় দার পরিগ্রহ করিয় গৃহাশ্রমে প্রবিষ$ হন 

ন| বটে, কিন্তু অনেকেই বিস্তৃত বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়! থাকেন। 

ব্রিবেণীর প্রায় চারি ক্রোশ পশ্চিমে মহানাদ নামক গ্রামে এই সপ্প্রদাযী 

একটি যোগি রাজার নিবাস আছে। তিনি বিস্তর ভূমি ও অনা অন 

নানা সম্পত্তির অধিকারী । তাহার অনেক গুলি শিষ্য থাকে, মৃত্যু-কানে 

তাহার মধ্যে এক জনকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। এইবীগে 

এ যোগি রাজার প্রণালী চলিয়া আসিতেছে। তাহারা সেই স্থলেব জটে- 

শ্বর নামক শিবের পুজা করেন, এবং বশিষ্ঠগল। নামে একটি জলাশ 
আছে, তাহাকেও প্রকৃত গঙ্গার ন্যায় মান্য করিয়! থাকেন &। 

রাজস্থানের অন্তঃপাতী মেওয়ার দেশস্থ একলিঙ্গ নামক শিবের 

গোন্বামীর! দার পরিগ্রহ করেন না, অথচ বাণিজ্যাদি বিষয়-্যাগার 

লিপ্ত হইতেও বিমুখ হন ন|। তাহাদের অধীনস্থ শত শত কণফট 

যোগী কখন কখন একত্র দলবদ্ধ হইয় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন ণ' 

গিরি, পুরী প্রভৃতি যেমন দশনামী সন্যাসীদের উপাধি, যেই রগ 

কণফটু প্রভৃতি যোগীদের উপাধি নাথ ; যেমন আদিনাথ, মচ্ছেব্রনাথ 

গোরক্ষনাথ ইত্যাদি । 

ধাহারা সর্ববতোভাবে গোগ-সিদ্ধ হন, ।তাহাদিগকে সি যোগী 

বলে। সমুদাঁয়ে চৌরাশি জন সিদ্ধ যোগীর নাম পরিগণিত হর, রি 

৮ শিপাপাপশীিশাটিট 

পপ? পাপা পপীপেিসপিসপ ও পীসপাসপি পিসি শাশপশপা 
. 

চার 

তা 

নব" 

* এই বশি্ঠগঙ্গ ও শিব-সথাপনাদি বিষয়ের একটি অদ্ভূত উপাখান 

আছে। মহানাদ গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ পতিত ছিল, বাযু লাগিয় 

হইতে মহানাদ অর্থাৎ প্রচ্ড শব উৎপন্ন হয়। সেই নাদ শ্রবণ করিয়। ৫ 

গণ তথায় উপস্থিত হন ও জটেশ্বর শিব এবং বশিষ্টগন্গ! গ্রতিটিত করেন এং ৰ 

মহানাদ হইয়াছে বলির! সে স্থানের নাম মহানাদ রাখেন । 

10013 [২2185007910 ৬০|, |. 
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যোগীর! বলেন, তদতিরিক্ত আরও বহু ব্যক্তি এ রূপ যোগ-সিদ্ধ হইয়া- ছেন। তন্মধ্যে অনেকে অগ্ভাপি অবনী-মগুলে বিচরণ করিতেছেন। 
রর চা 

অওঘড়-যোগী। 
ইতি পূর্বে রুখড় ্থড়াদির প্রসঙ্গে যে ব্রঙ্গগিরির কথা লিখিত 

হইয়াছে, তিনিই ইহাদের প্রবর্তক বলিয়া প্রবাদ আছে। 
ইহারাও কণফট্-যোগীদের স্যায় শিবারাধন! করে ও গল-দেশে নাদ ও সেলিও লম্িত করিয়া রাখে, কিন্তু তাহাদের মত কর্ণ-যুগলে 

ছি করিয়া মুদ্র। ব্যবহার করে না। 
সত 

মচ্ছেন্দী, শারঙ্গীহার, ডুরীহার, ভত €রি, 
ও কাণিপা যোগ । 

কণফট্ ও অওঘড় যোগী ভিন্ন অগ্য বছু প্রকার শৈব যোগী 
াছে। মচ্ছেম্দ্রীযোগীরা! গোরক্ষের পিতা মত্শ্েন্্রনাথকে গুরু বলিয়। 
স্বীকার করে। অন্য এক যোগিসম্প্রদায়ের নাম ততৃহরি। তাহারা 
ভ় গরিকে স্বীয় সমপ্রদায়-প্রবর্তুক বলিয়। অঙ্গীকার করে। শারঙীহার- 
যোগীরা শারল্ল লইয়া গান করিতে করিতে ভ্রমণ করে; এই হেতু গখদের নাম শারজীহার। তাহাদের পদগুলি দেশ-ভাঁায় রচিত এবং 
সকাংশই শিব ও শক্তিবিষয়ক। তাহারা ভৈরবের নাম করিয়া 



১৩০ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক জম্প্রদায়। 

অন্য এক সম্প্রদায়ের নাম ডুরীহার। ইহারা ডুরী অর্থাৎ কার্পাস- 

সূত্রের ও পট-সূত্রের প্রস্তুত বন্্ু সকল বিক্রয় করে এই) নিমিত্ত ইহা. 

দিগকে ডুরীহার বলে। 

যাহার! তুব্ড়ী বাজাইয়। ও সর্প ধরিয়া ভিক্ষা করে, তাহারাঁও 'এক 

প্রকার যোগী। তাহাদের নাম কাণিপা-যোগী। তাহারাও গ্োরকষ- 

নাথকেই আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করে ও কর্ণ-যুগলে ছিদ্র করি 
পিত্বল, রৌপ্য, দস্ত! প্রভৃতি-নিন্মিত একরূপ কুগুল পরিয়া থাকে 
তাহার নাম দর্শন। কিন্তু তাহাদের কর্ণের ছিদ্র কণফট্-যোগীদের 

মত বুহৎ নয়। তাহার! শশ্রু রাখে, গেরুয়া-বন্ত্ পরিধান করে এবং 

কণফট্-যোগী প্রভৃতির মত গল-দেশে সেলি লন্গিত করিয়! রাখে কিনব 
নাদ ব্যবহার করে ন|। 

ইহারা কহে আমরা গোরক্ষপুরে গিয়। গোরক্ষনাথের স্থানে দীফিত 

হই ও তথ| হইতেই কর্ণ-যুগলে কুগ্ডল পরিয়। আসি। 
এই কাণিপা-যোগীর! পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় লোক । বতসরের 

মধ্যে কোন সময়ে বিশেষতঃ শীতকালে গৃহের বহিভূতি হইয়! ভিক্ষা 
গমন করে ও নানা দেশ পর্যটন পূর্ববক যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারে 
তদ্দার! সংসার নির্বাহ করিতে থাকে । দেখিতে পাই, কোন কোন 

দল স্ত্ী-পুক্রাদি পরিজন ও অশ্বাদি পশু-গণ সঙ্গে লইয়! প্রবাসে যায় 

এবং যথ! তথ| তাবু খাটাইয়! তাহার মধ্যে অবস্থিতি করে ও দিবাা 

গ্রাম ও নগরের মধ্যে গিয়। উক্তরূপে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। 



অঘোরপন্থী-যোগী। 

ইহার! সর্ববাংশে পূর্বব-লিখিত অঘোরীদের & ন্যায় আচরণ করে; 

মস্ত মাংস ভক্ষণ) সর্পাদির অস্থি ও পশ্থাদির কপাল ধারণ ও অন্য অস্ত 

নানাবিধ ঘৃণিত ও কুস্তি ব্যবহার করে। বিশেষ এই যে, ইহারা যোগী 

এই জন্য কণ ফট্-যোগীদের মত কর্ণবুগলে একরপ দর্শন অর্থাৎ কুগুল 

গরিয়। থাকে। 

ইহারা শিবের উপাসক, এ নিমিত্ত অস্থিমালা ও করোটি-মালার 

রহিত ক্রাক্ষমাল! ও টুম্রা গ্ভতি ভীর্ঘচিহ্ ধারণ করে। ক্ষৌরী 

হয় না; কেশ ও শ্মস্রঃ রাখিয়া দেয়। 

পূর্বের স্বর্ভঙ্গী নামে এক সম্প্রদায়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে। 

গাথারপন্থী-যোগীরাও আপনাদের অপর একটি নাম স্রভঙ্গী বলিয় 

পরিচয় দেয়। ইহা! হইলে, এরপ স্বর্ঙ্গীরা সন্ন্যাসী না হইয়া যোগি- 

সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত হয়। 

৮ ীসিশীতিশীশীশি শীিতিশি শি ১০১৯০ তল জি 

* অঘে।রী সম্গ।সীদের বিষয় মুদ্রিত হইবার গর তাহার্ধের সংক্রান্ত একটি 

অতি অপূর্ব ব্যপার জানিতে পারিলাম | কোন কোন অোরী এক একটি 

গথোরিণী সঙ্গে রাখে ও তাহাঁকে লইয়! যার গর নাই অকথ্য ও অশ্রাবা ব্যবহার 

করিয়। থাকে । আমার সুপরিচিত একটি ভদ্র লৌক এক বার গয়াধামে গমন 

করেন। তিনি এক দিবম একটি অথোরী ও অধোরিণীকে দেখিতে পাই তাহা- 

দিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা মদ্য পান করিতে করিতে তাহার মমীপন্থ 

হইল ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষার লোভে অনতিবিলঘ্েই দিবাভাগে সকলের সাক্ষাতেই 

্ী'পুরূষের ব্যবহার আরম্ত করিয়। দিল। তিনি দেথিয়। লজ্জীয়. অধোবদন হই- 

লেন ও অতি সত্বরেই ভিক্ষা দিয়। তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। সর্বাংশে 



১৩২ তারতবর্ষীয় উপাসক-সঞ্প্রদায় |. 

ইহা ভিন্ন অন্য অন্য নামের অন্য অন্য প্রকার যোগী * নানা বেশ 

ধারণ করিয়। পর্যটন করে। এক্ষণে অপরাপর অনেক ধর্মের ন্যায় 

যোগ-ধন্মও এক রূপ প্রবঞ্চনার উপায় হইয়া উঠিয়াছে। যোগীদের 
মধ্যে অধিকাংশেই অনেক সন্যাসীর ন্যায় আপন কর্তব্যের কিছু মাত্র 

অনুষ্ঠান করে না; কেবল ধর্মমচ্ছলে ভিক্ষা করিয় পর্যাটন করে। ইহার 
লৌকের নিকট গিয়া মন্ত্র বা ওষধ-বিশেষ দ্বারা রোগ নিবারণ, দৈব-বলে 

অন্য অন্য মনক্কামনা পুরণ ও ভবিষ্যুৎ ঘটনাদির বিবরণ করিতে আপনা, 

দিগকে সমর্থ জানায়, এবং তদ্দার! অজ্ঞব্যক্তিদের নিকট হইতে নানাচ্ছলে 

অর্থ আহরণ করিয়। থাকে । বোধ হয়, ইহাদিগকেই উদ্দেশ করিয়। 

পশ্চাল্লিথিত বচন সমুদায় বিরচিত হইয়াছে । 

বুব্তী ভর হৃব্ভঘাহী না জানাঘনভ্বলী$ঘিনা । 

নাহামক্নহীনাণি অভিভীলব্মজীন: ॥ 

নল: জিনাযনাজ্ৰীনা নল্পত্বাদুসজ্ী$পিনা। 

দিাস্থীনীওঘনা ুহ; জ্ ঘিভ্িননাসযান্॥ 
| দত্তাত্রেয়মংহিত] | 

মুণ্ডিত-মন্তক, দণ্-ধারী, কষায়-বর্ণ বস্ত্র, “নারায়ণ” শব্ধ উচ্চারণকারা টা, 

যুক্ত, ভন্ম*লিপ্র, 'নমঃ শিবায়' এই শব উচ্চারণ-কারী, বহু মুর্তিপুজব এই মণ 

পিপিপি 
শী পট পপি 

* পূর্বে যে মমন্ত যোগিশ্দলের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, তদতিরিক্ত আরও 

কয়েক প্রকার আছে) যেমন বামপন্থী যোগী, সিদ্ধি কেরাণি যোগী ইতি! 

সচরাচর ছাশ বা ত্রয়োদশ প্রকার যোগী গণিত হইয়া থাকে। 

গোরক্ষপুর, পেসোয়ার, দ্বারকা, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কাজি এই চা 

যোগীদের চারিটি প্রধান স্থান আছে। সন্যাসীদের সায় ইহাদের মধোও আরে" 

থিয়া, মৌনী, ঠাডতেশ্বরী, ফরারী ও দুধাধারী প্রভৃতি নানাবিধ বৃত্িধারী ্ ঁ 

রথিতে পাওয়। যায়। 

রি স্থানে 



যোগিনী ও সংযোগী। ১৩৩ 

দ্ষণ-যুক্ত হইয়াও যদি কুর হয়, অথবা যথাবিহিত ক্রিয়! অনুষ্ঠান না করে, তবে 
করণে সিদ্ধি লাভ করিবে? 

ন্দিষিন জাহ্য' মিন; ঘন্ীনন্ যাক্ুন। 
সিস্বীহ্হা্ শীমহ্য জন' না নহ্পাহ্যা: | 
্ন্নমাননিস্থীলান্ত নত্ত্বঘন্নি সনান্ জ্িল। 
তত্বানন্বত্সিদবন্মীঘলম্ী ম্সত্লানন: ॥ 

দত্তাত্রেয়সংহিতা। 

সাঙ্কতি! যোগ-ক্রিয়াই যোগ-সিদ্ধির কারণ ইহা সত্য জানিবে। যাহার! 

শঙ্গোদরের তৃপ্তি সাধন উদ্দেশে যোগীর বেশ ধারণ করে, তাহাদের কিরূপে 

যাগ-সিদ্ধি হইবে ? এইরূপ বেশ-ধারী ব্যঞ্জিরা ভোজনাসক্ত; তাহারা অন্ন-গান- 

ব্হীন লৌক মকলকে নানাপ্রকারে প্রবর্থন। করে। 

কাশীখণ্ডে একালে যোগানুষ্ঠানের স্পট নিষেধই দেখ! যাইতেছে । 

ল নিত্যনি জী মীনী ন বিচ্মনি জন্বী নম: | 
কাশীথও দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। 

কলিতে যোগ সিদ্ধ হয় না। কলিতে তপন্যাও সিদ্ধ হয় ন। 

স্ববন্দিযন্্নি; ব্যান্ জবিন্্মমজ দ্মধ্ান। 
্ব্মাস: হ্যান্নঘা ল্বযা জন নীনামন্তীহ্য: | 

কাশীথও দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়। 

কনি-কাল-সন্তব পাপ দ্বারা ইন্রিয়-বৃত্তি সকল চঞ্চল হয়, এবং মহ্য্যদিগের 

মামু অল্প হয়, এখন যোগোৎপত্তি কোথায়? 
০ 

যোগিনী ও সংযোগী। 
স্রীলোকে যেমন সন্ন্যাস-মন্ত্রে উপনিষ্ট হইয়! অবধূতানী হয়, সেই- 

ব্লগ আবার যোগ-ধর্্ গ্রহণ করিয়া যৌগিনী হইয়৷ থাকে। ইহাঁদিগকে 
বাক 2 তীদ পি 



১৩৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

দের ন্যায় গেরুয়া বন্ত্রাদি শৈব চিহ্ন ধারণ করে ও ছুই কর্ণে ছুই যুদ্রা€ 

ব্যবহার করিয়৷ থাকে | দেখিতে পাই, অনেকে অনেক প্রকার অলঙ্কার 

ধারণ করিয়। শরীর অলঙ্কৃত করিতেও ক্রুটি করেন না। 

দশনামীদের ঘরবারী সন্যানীদের মত ইহাদেরও ঘরবারী অর্থাং 

গৃহস্থ যোগী আছে। তাহারাও স্্রী-পুক্রাদি লইয়া সংসার করে ও 
নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে । তাহাদিগকে 

সংযোগী বলে। 

লিঙ্গোপান। ও লিঙ্গায়ৎ। 

( জঙ্গম। ) 

শিবের সহিত অন্য অন্য দেবতার একটি বিষয়ে বিশেষ বিতিননত 

দেখিতে পাওয়া যায়। তীহার সর্ববাবয়বের প্রতিমুণ্তি অতীব বিরল; 

তারতবর্ষের সকল অংশেই তীয় লিঙ্গ-ুর্তিতেই তাহার পুজ| হই 

থাকে । উহা সর্ববত্ধ এরূপ প্রচলিত যে, শিবের উপাসনা! বলিলে 

শিবের লিঙ্গ-মুক্তির উপামনাই বুঝিতে হয়। শিবালয় ও শিবির 

সমুদায় কেবল এ মুর্ভিরই আলয়। শৈবতীর্ঘে কেবল এ মুগ্তিরই মিম 

প্রকাশিত আছে। স্বতন্ত্র একখানি বৃহৎ পুরাণ এ মুদ্তিরই গুণ-কীর্ঘন 

উদ্দেশে বিরচিত হইয়াছে । 

সাঁধারণ-মতে ব্রক্গা স্বগ্টিকর্ত, বিষ পালনকর্তা ও শিৰ মংহারকর্ত 

কিন্তু এ দকল দেবতার উপাসকেরা প্রত্যেকেই আপন আপন উগাঞ্ণ 

দেবতাকে স্থজন পালন সংহার এই ত্রিগুণেরই আশ্রয় বলিয়। অঙ্গীকার 

ও প্রচার করিয়াছেন। তদনুসারে শিবও শ্জমকর্তা ও তীয় লি 

গ্রন্তি সউ গজন-শক্জির পরিচায়ক । 



লিঙ্গোপাসন! ও লিঙ্গায়ৎ। ১৩৫ 

লিঙগপুরাণে ছুইপ্রকার শিবের বিষয় লিখিত আছে; অলিঙ্গ ও 
দিঙ্গ। অলিঙ্গ শিব নিষ্ক্রিয় ও নিগুণ-ম্বরূপ, আর লিঙ্গ-শিব জগ 
তের কারণ । 

অমনি মক্াঙুন' ভুব' ু ছ্মমজ' নিশনুন্। 

নিশবন্ত অনা ঝি স্সকিজ্রাহমনন্ জন্ ॥ 
লিঙ্গপুরাণ তৃতীয় অধ্যায় । 

সূল, হৃগ্ষা, জন্ম-রহিত ও সর্বা-ব্যাপী মহাভূত স্বরূপ লিঙ্গঈশিব জগতের কারণ 

ও বিশ্ব-রূপ । তিনি অলিঙ্গ-শিব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। 

এ পুরাণের সপ্ুদশ অধ্যায়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, মহাদেবের 
সৃজন-শক্তিই লিঙ্গ । 

দঘাল' বিব্রনাহ্যান' কিত্রী হব অিজহ: । 
লিঙ্গপুরাণ সপ্তদশ অধ্যায় | 

হেশ্বরকে লিঙ্গী ও তাহার প্রকৃতি অর্থাৎ স্থজন-শক্তিকে লিঙ্গ বলিয়া উল্লেখ 

করা হই়াছে। 

এ লিঙ্গপুরাণে এ বিষয়ের অনেকগুলি অদ্ভুত উপাখ্যান বিনিবেশিত 
আছে। উহার সপুদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, ত্রন্মা ও বিষুতে এক 
বার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। ব্রন্গ/ বলেন, “আমি বিশ্বের 

কর্তা” বিষু বলেন, “আমি বিশ্বের কর্তা” এই বিরোধ-ভঞ্জীন অতি- 

গ্রায়ে দেদীপ্যমান লিঙ্গরূপী মহাদেব আবিভূ্তি হইলেন। 

ম্যাব্নলভ্ৰ নত হলঘা নন্রনহযী: | 

হনজ্িন্নন্নৰ বিজ্রলমনক্ত্রা্ঘী: ভা: ॥ 

বিলাহম্মললাঘত্থ সনীঘাঘত্ব লাব্হন্। 
জ্নাবালাবাঘক্াম' জাবানবসনীনমন ॥ 



১৩৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় । 

প্রলয়-সমুদ্রের মধ্যে: রজোগুণ-প্রভাঁবে আমাতে * ও বিষুধতে বিরোধ হইডে, 

ছিল, এমন সময়ে সেই বিরোধ-ভঞ্জন ও প্রবোধ-প্রদ্ধান জন্ত শত-্সংখ্যক কালার 

স্বরূপ ও সহজ অগ্নিশিখ তুল্য দীপ্তিমান্ লিঙ্গ উৎপন্ন হইল। 

এ লিঙ্গ-দর্শনে বিম্ময়াঁপন্ন হইয়। তাহার আদি ও অন্ত অম্মেষণ 

উদ্দেশে বিষণ বরাহ-রূপ ধারণ করিয়! অধোদিকে গমন করিলেন, এবং 

রক্ষা হংস-রূপ পরিগ্রহ করিয়। উদ্ধ দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তুক 

আধঃ কি উদ্ধ কোন দিকে আদি অন্ত কিছুই না পাওয়াতে তাহার! উভযু 

শান্ত, ক্লান্ত ও প্রত্যাগত হইয়া ভয়ে কীপিতে লাগিলেন । এমন 

সময়ে অকস্মাথ €ও* ওঠ এইরূপ আকাশবাণী হইল, এবং মেই 

লিঙের পার্ব-দেশে ও'কারের পৃথক্ পৃথক অঙ্গ অকাঁর, উকার। মকার, 

এই তিনটি অক্ষর দৃষ্ট হইতে লাগিল ! এই ও'কারের তাংপর্যা্ 

স্বরূপ এইরূপ লিখিত আছে যে, 

ক্স বিল্তনুন্থীজনজ্া' নীজিল; সমী:। 

ততল্া্নীলী ন ছিমলন্র্রীন ঘলন্লল: ॥ 
লিঙ্গপুরাণ সপ্তদশ অধ্যায়। 

বীজি-স্বরূপ মহেশ্বরের লিঙ্গ হইতে অকার-স্বরূপ বীজ উৎপন হইল, এ 

তাঁহা উকার-স্বরূপ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইর! চতুর্দিকে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

লিঙ্গ যে মহাদেবের হুজন-শক্তির পরিচায়ক, তাহ! এই শ্লোবে 

স্পম্টই বোধ হইতেছে। তদনুসারে শিববোধক লিঙ্গ মু্তিতে যেন 

শিব-পৃজার বিধি আছে, সেইরূপ শক্তি-বোধক যোনি-ু্তিতে শক্তি 

পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পাঁওয়৷ যায়। 

লিতরতী লল্তাহৃনী লিভ বাদ্ছাক্যন্্রহ: | 

নী: বদুজলালিন্স' হুনী হ্মস্্ দুজিনী ॥ 

প্রাণতোধিনী-ধৃত লিঙ্গপুরাণ বচন! 
টি 

টির িরিটিটি টানার রানি টি 



লিঙ্গোপাসনা ও লিঙ্গায়ধ। ১৩৭ 

লিগ-বেরী মহছাঁদেবী ভগবতী-্বর্ূপ। আর লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহাঁদেব-স্বরূপ। 
এই লিঙ্গ ও বেদীর পুরজাতে শিব ও শক্তি উভয়ের পূজা হয়। 

সল্দি' নিনা নঈস্ানি দনল' নব্য লিস্বিনল। 
জনিঘতীনলাল ব্হ জন্মন্মী হাজি: । 
স্সনহৰ মন্থঙ্ঞানি দুজবক্জিনিনিন্রক্ম্ ॥ লিঙ্গার্চন তন্। 

মহেশনি। শক্তি-সংযুক্ত না থাকিলে শিব নিশ্চিত শব-স্বরূপ হন) এবং 

ণক্তি-যুক্ধ হইলেই কর্মক্ষম হইয়! উঠেন, অতএব শক্তির সহিত শিব-লঙ্গের 
পুজা করিবে । 

যোনি ও লিঙ্গ পুজ-প্রবন্ভুন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িক! আছে 
পশাস্পাপাপিপিতীসপি শশা পশটাশিশশীশাশীশীশীশীশীশিশি। “সপন 

* বামনপুরাণ শিবপুরাণ প্রভৃতিতে এ ব্ষিয়ের অনেক অপরূগ উপাথ্যান 

ছে, তাহা এস্বলে কীর্তন করিয়া পুশুকের অশ্লীনতা বুদ্ধি করিবার গ্রয়ো্ধন 

[ই। এ £ুই পুরাণে এবং লিগপুরাণ, ব্রদ্ধাগুপুরাণ ও স্বন্বপুরাণের অন্তর্গত 

ঢাণথণ্ডে পিব-লিঙ্গের সবিস্তর মহিমাবণন, ও তদীয় পুজার সবিশেষ ব্যবস্থা 

খণ্মান আছে। এদিকে আবার গদ্মপুরাণে লিখিত আছে, কোন্ দেবত| 

ঝঙ্ধণের পুষ্গা ইহা নিরূপণ করিবার অভি গ্রারে, খধিগণ ভৃগু মুনিকে মহাদেবের 

গাচরণ জানিতে পাঠাইয়। দেন। তিনি মহাদেবের গৃহদ্ধারে উপস্থিত হইয়। পুন" 

লন, মহার্দেব গার্বতীর সহিত ক্রীড়। করিতেছেন। ভৃগুমুনি বহুদ্দিবস পর্যন্ত 

তথা অপেক্ষা করি! থাকিলেন, তথাচ শিবের মহিত সাক্ষাৎ হইল ল। তখন 

মুনি এই অভিসন্গাত করিলেন, 
লাহীঘবক্রননন্লীওঘী অআন্মামঘনন্মন। 

ম্বীদিশ্বিত্ব ভর » দ নজ্মাঃবিত্যনি | 

প্লাস লা ল জানাণি অলধা জানান: | 

অনাক্লত্যলাদ্মী ল দুজ্ঘীঘী ছ্রিজনালান্ ॥ 

হইলাম শ্রীনী মন্তািকাব্িঘাবিক্ব:। 

নী দামহরলাদক্পাধহুাধ্মা মরন নী পঞ্নপুরাণ উত্তরধও | 

ভ্রী.সংসর্ঘ ক ২, 



১৩৮ ভারতবর্ধীয় উপাঁসক-সম্প্রদীয়। 

তন্মধ্যে বাঁমনপুরাঁণে লিঙ্গোৎপন্তির প্রকরণে লিখিত আছে, বর্গ 

শিব-লিঙ্গ ধারণ করিয়া তদীয় উপাঁসন| প্রচার উদ্দেশে চারিগরকার 

শৈবসম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন । 

ন্লা যত লন্মান্থ নিত জব্বজিক্রুল্। 

ননম্বজ্জাব মবনাস্বানুনত্য' ভা ল। - 

সাক্লাকি সা লুত্সালি লালীক্ষিনিহিনালি নব ॥ 

ক্সাত ঈন্ন অহিহ্যানমন্মন্ ঘাস্যপন জুন । 

্তনীর্ন জান্রনহ্ল ্বন্ধত্্ জনাজিল। 

ঈন্ন ক্সাঘীন্ বম" আন্িীঘিপ্তহ্য দিম; ভূন: । 

নহ্ মিহ্সীনল্ুবাথ মীনাঘল হুনি স্মুন: ॥ 

মল্বাপাস্যনহ্বনাীন্ লাহভ্রাজহ্বদীঘল: | 

নহ্স সিজ্সী$চক্নুহালা মেন; ফীমননন্হ: | 

জান্বাহ্ধী মমনলামীহাসব্ববনহদীশ্রন: | 

নজ্ঘ জিহ্দী অ্দী ইজ্জী লাল্লা ন্গাগ্জ্বতী ঘল। 

লদ্বালননী নব ঘলহ্ব্ব্য সিঅস্ব নীষ্তবান্। 

নন্হীহ্ব ছুনি ক্যানী জান্যা যুজী লন্থানঢা; ॥ 

হন ঝ লবান্ান্ সরা দুজনার মিঅত্ত ন্ব। 

জলা ঘু বানুহাম্রজ্ৰ' লীন মনল যান: ॥ 
বামনপুরাণ ষষ্ঠ অধায়। 

ধঙ্গা নিজে হর্ণের ন্যায় পিগল-বর্ণ শিব-পিগ গ্রহণ করিলেন) ও তদবধি চারি 

বর্ণকেই শিবপূজার ব্যবস্থা দিলেন, এবং ইহাদের জন্য বিবিধ কথা-বিভ্রাগ্ 

্রধান প্রধান শান্তর গ্রকাঁশ করিলেন। প্রথম শৈব, দ্বিতীয় পাও, তৃতীয় 

কালবদন, চতুর্থ কপালী। বশিষ্টের প্রিয় পুত্র শক্তি এবং তাহার শিষ্য গোগাণ 
টিটি ৃ | 

88177 865 
| | 

দের উভয়ের শরীর যোনি ও লিঙগরূপ হইবে। আমি ব্রা্দণ। শিব গাগা 

ইয়। দ্িজগণে 
| আমাকে জানিতে পারিলে ন7া। অতএব €স অব্রাঙ্গণ হুইয় 

অপুজ্য হইবে। আর যাহারা শিব-ভক্ত হইয়। অস্থি, ভন্ম ও 

এ ২১5 ০ প এই উ্দিল্দ সর্ঘ তাতে বছিস্কৃত হইবে। 
শা 



লিলোপাসনা ও লিঙ্গায়ৎ। ১৩৯ 

শৈব হইয়াছিলেন। তপন্থী ভারদ্বাজ ও তাহার শিষ্য সোমকাধিপতি রাজ! 
ধভ পাশুপত হইয়াছিলেন। আপন্ুঘ নামক তপন্বী এবং বক নামে এক জন 
নৈশ্ত কালব্দন হইয়াছিলেন। এ বকের অন্ত এক নাঁম ক্রাথেশ্বর। মহাব্রতী 
ধনদ এবং কুন্দোদর নামে তাঁহার একটি শূদ্র-বংশোদ্দব মহাঁতগন্থী বীর্ধ্যবান্ শিষ্য 
কপালী হইয়াছিলেন। এইরূপে শিব-পূজ| প্রচার উদ্দেশে চারি আশ্রমের সৃষ্টি 
করিয়। বঙ্গ! গৃছে গমন করিলেন। 

শহ্করদিথ্িজয়ে লিখিত তাঁছে, শঙ্করাচার্যের সময়ে ছয় প্রকার 
শৈব-সম্প্রদায় ছিল, তাহা'র মধ্যে চারি সম্প্রদায় লিঙ্গ উপাসক। অতএব 
এ বিষয়ে ভীঁবিখিত পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত এই শেষ উত্ত 
গর্থের এক্য দেখা যাইতেছে । কিন্ত শঙ্করদিগিজয়ে ছুই প্রকার পিষ্গো- 
পাসকের নাম ভাক্ত ও জঙ্গম বলিয়! লিখিত আছে। পুরাণে তাহার 
পরিবর্তে কপালী এবং কালব্দন এই দুই নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । 

লিঙ্গ ছুই প্রকার; অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। বয়ন্ত-লিল ও বাণ-লিল 
প্রভৃতির নাম অকৃত্রিম । * 

শান্তরে নির্দেশিত আছে, যে সকল লিঙ্গ কোন ব্ক্তি কর্তৃক স্থাপিত 
হয় নাই এবং যাহার মূল দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাকে য়স্তু-লিঙ্গ 
বল 1 । ভারতবর্ষের সকল অংশেই অনেকানেক য়স্ত-লিঙ্গ বিদ্যমান 
পপ পসপিীতি সপ পপ 

শি শপীীীপাপিপাপাপপশশেশী 
সসপীপপাপাপাপ্পিপীী শিপ পাশপীপপপশাসিপপপীতি পি তসপিস 

 শিক্ত তি স্বিশিপ্লজলিন জনিমত্ব। ঞ্নিন অঘন্ুল ভনাযান্িক্ণাহি। 

প্রাথতোষিণী। 
এ ছুই প্রকার, অকৃত্রিম ও কৃত্রিম) সবয়স্থ ও বাঁপ-লিঙ্গ প্রভৃতি থে সকল 

নঙ মঙবা দ্বারা নির্শিত হয় নাই, তাহার নাম অরুত্রিম লিঙ্গ । 
1 নানাছ্িরন্তধতু্' লালানাঘনল্লিনন্। 

| আঅভভলুত অলিভ: কাজ ঘি শন ॥ গ্রাণতোধিণী। 
নে ঘকল লিঙ্গ নানা-ছিপ্র-যুক্ত ও নানা-বর্ণ-বিশিষ্ট ও যাঁছার অন্ধ কর্কশ এবং 

হায় মূল দুষ্ট হয় না, তাছার নাম জহচ্গ-লিল্স। 



১৪৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

আছে। শিবপুরাণ ও স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ড-রচনার পূর্বে যে 

সমস্ত লিঙ্গ বিদ্যমান ছিল, এ ছুই গ্রন্থে তাহার নাম নির্দেশিত হইয়াছে, 

তন্মধ্যে সোমনাথ প্রভৃতি দ্বাদশ প্রধান লিঙ্গের নাম জ্যোতিলি্স। 

তাহার! সর্ব্বোপরি পুজনয়। 

িজ্রালি জ্দীনিলাত্বান নিভান্ন ক্মিষন্ললা: | 

নান্ত্ জঘযান্সত্ম আনা পা ন্মনীস্কুনি ॥ 

বীনা লীমলাঘস্্ স্্ীদীী লল্লিঙ্গাসলম্্। 
ভজ্সঘিন্মা লদ্বাজ্াললীস্কাবললবস্হল্ ॥ 

ঈীভাহ' ভিলনন্ম্য্ ভাজিন্মাঁ শীলকত্ুহন্। 

নাহাব্ব্সাজ্ত্ব নিজ" লএক্লজ নীললীনহ ॥ 

নভলাঘ' বিনাহ্নুলী লাগ হাক্জানল। 

বন্তবন্ত নু হালঘ' ঘুম সত্ব মিলার ॥ 
(শিবপুরাণ অষ্টাতিংশ অধ্যায়। 

সাধুতম খষি-সকল ! পৃথিবীতে যে সকল জ্যোতির্লি্গ আছে, ভাহার 

বিবরণ বলি; শ্রবণ করিলে পাপ-নাণ হয়। সৌবাই্র-দেশে দৌমনাথ, শ্রীধৈনে 

মল্লিকার্জন, উজ্জয়নীতে মহাকাল ও ওক্কার নামক শিব, হিমালয়ের ৃ্ট-দেখে 

কেদার, ডাকিনীতে ভীনশঙ্কর, বারাণনীতে বিশ্বের, গৌতমী-তীরে ত্রাথক। 

চিতাভূমিতে বৈগ্কনাথ, দারুকাবনে নাগেশ, সেতৃবন্ধে রামেশ্বর এবং শিবালা 

ঘুশ্মেশ ক 25 
পপ পিপল পসিপিপপসপপপজউ (7 পপ পীশিশীশিশািতা 

_* এই সকল শিব-পিঙ্গের মধ্যে কত
ক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, আর কতক 

গুলি নষ্ট হইয়! গিসাছে। গিজনি-বাসী মামু নামক মুসলান্ বাদশাহ ১২? 

দশ শত চব্বিশ থৃষ্টান্দে গুক্গরাটের দোমনাথ শিবকে ভগ্ন করিয়া ঠাহার মন্দির 

নুদল মান্ দেখালয় করেন, ইহ! প্রসিন্বই আছে। পুরাণে যখন ক্র মোনা 

্ র 
পৌরা্-দেশ-স্িত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন বৌধ হয় ূর্বকালে গুজরাটে 

রীর দৃক্ষিণ-তটের নিকট 
কিয়দংশ সৌরাষ্টরের অন্তর্গত ছিল। দক্ষিণে কৃষ্ণা ন 

[রশ বায়ান শর 
গ্রীধৈল পর্বতে মরিকার্জুন শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১১৫২ এগ 



লিঙ্লোপাসন! ও লিঙ্গায়ং। ১৪১ 

নর্মাদা নদীর তীরে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণ-খণ্ড প্রাপ্ত হওয়। 
যায়, তাহার নাম বাণ-লিঙগ । অনেকে অনুমান করেন, প্রথমে বাণ রাজ 
কর্তৃক পূজিত হওয়াতে, এ সমুদয় প্রস্তর-খণড বাঁণ-লিঙ্গ বলিয়! খ্যাত 
হইয়াছে। পুরাণে ইহার অনুকূল অনেকানেক বথ! ও উপাখ্যান 
বিদ্যমান আছে। নানা পুরাণে ও নানা মুনি-প্রণীত গ্রন্থে বাণ রাজা 
ত্যন্ত শিব-ভক্ত বলিয়! কীন্ডিত হইয়াছেন, এবং তীহা কর্তৃক বাণ- 
লিঙ্গ-শ্থাপনার বিষয়ও কথিত হইয়াছে। 

ঘা লাব্যান্তবষাক্' সাঘিনী লক্মহানহ। 
আাবিবাধ মিহী লন ভিক্রনী মক্তব: | 
নাকলিক্ললপি ভ্ব্যানমনী$ঘাজয়লীলবী ॥ 

শব কল্নন্রুম-ধৃত বচন। 
শশী শা িপিশ পপ পাতি শীল শিটাশিটাশাশীটি শশা শ শীত এই এটি লিি পা 

অলশুম্য নামে একটি মুগল.মান্ বাদশাহ্ উজ্জয়িনীর মহাকালকে দিল্লীতে লইয়। 
গিয়া ভয় করিয়া ফেলেন। তাহার তিন শত বৎসর পূর্বে & শিব-মন্দির নির্শিত 
ইয়। অতএব বলিতে হয়, শকাব্বের নবম শতাব্দীতে এ মহাকালের মনির- 

প্রতিঠিত হইয়/ছিল। তীর্থ-যাত্রীরা অদ্যাপি হিমালয়স্থ কেদোরনাথ দর্শন 
কবিতেযায়। দক্ষিণে রাজমহেন্দ্ির অস্তঃপাতী দ্রচরম নামক স্থানে ভীমেশ্বর 
নামক শিব আছেন; সেই প্রদেশের লোকেরা তাহাকে প্রধান দ্বাদশ লিঙ্গের 

এক লিঙ্গ বলিয়! বিশ্বান করে। অতএব বোধ হয়, এই লিঙ্গ শিবপুরাণোক্ত 

ডঞ্চনী-স্থিত ভীমশঙ্কর লিঙ্গ হইবে। ওযষ্কার শিব নর্্দ! নদীর তীরে শুকার- 
খশান্ত নামক স্থানে বিদ্যমান।আছেন। কাশীর বিশ্বেশ্বর, বৈদ্যনাথের বৈদ্যনাথ 
এবং মেতুবন্ধ ব্রামেখরের রামেশ্বর এই তিনটি শিবলিঙ্গ প্রসিদ্ধই আছে। ত্র্যম্বক 

ুগেশ প্রভৃতি অপর তিনটি লিঙ্গ এখন বিদামান আছে কি না বল। যায় না। 

খৃ্টাবের অষ্টম শতাবীর অথবা নবম শতাবীর রচিত বিবিধ গ্রন্থে & দ্বাদশ 
গিগ্গের অন্তত অনেকটির প্রসঙ্গ পাঁওয়! যায়। অতএব নন সময়ের রহ পূর্বে 
ভারতবারর্র খল লা চন হস সপ (এটির হৃরানিতে রশি 



১৪২ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রুদায়। 

পর্বে নর্াদা-নদীর তীরে বাণাঙ্থরের প্রার্থনাক্রমে তত্রস্থ পর্বরতে আমি 

লিঙ্গরূপী শিব হইয়! বান করি এ নিমিত্ত ভূমুলে বাণ-লি্ ধলিয়! আমার খা]তি 
রহিয়াছে। 

নালা: অভাজিনী হৃনী নাব্টী লআাবান্নবী$দি ত্্। 

নল যজ্লান্ জন' লক্মান্বাব্ঘলিক্রঘুহাক্ুনম্ ॥ 

বীরমিত্রোদয়। 

স্বয়ং সদাঁশিবের নাম বাণ। বাঁণ শব্দে বাণ রাজাও বুঝায়। দেই বা? 

রাঁজ। কর্তৃক স্থাপিত হওয়াতে, বাঁণ-লিঙ্গ বলিয়া খ্যাতি হইয়াছে। 

এই বাণ-লিঙ বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে ইন্দ্রলি্গ, আগ্রেয়দিঙ্গ, 

যাম্যলিঙ্, বারুণলিঙ্গ, বাযুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, বৈষ্ণবলিঙ্গ প্রভৃতি বলিয়া 
উক্ত হয়। 

মনুষ্য কর্তৃক দ্রব্য-বিশেষ দ্বারা নিল্মিত লিলের নাম কৃত্রিম লিঙ্গ। 
বর্ণ, রজত, কাংস্থ, গিন্তল, পারদ, তাম, স্ফাটিক, প্রস্তর, মৃত্তষা, 

কুঙ্কুম, কম্তুরি, চন্দন, যব, গোধুম, ধান্য, তিল, লবণ, ঘৃত, দি 

গোময়, কেশ, অস্থি প্রভৃতি উত্তম অধম বিবিধ দ্রেব্যে গঠিত নানাবিধ 

লিন-পুজার ব্যবস্থা আছে। এ দেশীয় লোকেরা! প্রাত্যহিক শিব-গুজ 

সচরাচর পাঁধিব লিঙ্গতেই করেন, ও কেহ কেহ বা বাণ-লিঙ্গের আর্চন 

করিয়া থাকেন। যদিও লিঙ্গ-নিশ্মীণ বিষয়ে মুত্তিকার পরিমাণ ও শ্বেত 

রক্তানিক্* বর্ণের বিশেষ-বিষয়ক বিধান আছে, কিন্ত এইক্ষণে তনু 

অনুষ্ঠান হইয়! উঠে না। এই পুজাতে ব্রাহ্মণ অবধি শুন্র পর্যন্ত দব্গ 
শাপপীশিশ া পাশে শিট 

পোস্পসপিপপপপা পিপাসা 
লাশ শী শিপশিশশাশীটিশিশিসি শিট শি পাশা শিপ 

* এজন পাল্লা গান ছলিত্র বদ্ধলিঘন। 

দীনন্ন ইরানী হ্থান্ জন ঘুতী দ্দীঘিলন্॥ 

গ্রাতোধিণী। 



লিলোপাঁসন! ও লিঙ্গীয়ৎ। ১৪৩ 

বর্ণেরই অধিকার আছে, শিবের অর্চনা না করিলে অশেষ অনিষ্টের উৎ. 
পত্তি হয়। 

ঘিনাস্বনন্তু ইজি য্মিন্ মন নিনজি'নল। 
নিষ্ভানন্নঘল' ইনি নর সত বিজি আাজ্মনি । 
ঘআাজী লা বরক্থনী নাপি জীতী লা অহলীক্ৰহি। 
স্সাহী জিত সদ্জ্সাঘ নিলঘলনহালন ॥ 
মস্বাহল্ঘ লইত্যান্সি লিক দাচ্। দদুজন্। 
্মন্মঘা লুললনন্ বল্ল সিনদুজাঁ নিলা দিত ॥ 

গ্রাণতোধিণী। 

পার্কাতি ! দেবেশি! যে গৃহে শিবের পৃজ। হয় না, তাহ! বিষ্টা-গর্তের তুল্য 

জানিবে। পরমেশ্বরি ! শান্ত, বৈষুব বা শৈবই হউক, অগ্রে বিষব-পত্র দ্বারা 

শিব-লি্গেব পৃজ| করিয়। তাহার নিকটে প্রার্থনা পূর্বক অন্য দেবতার পু্জ| 
করিবে *। শিব-পৃজা না করিলে, পুজার সামগ্রী সমুদয় মৃত্রবং হয়। 

পূর্বকালে লিঙ্গ-উপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে বদ্ধ ছিল না। 
এখানকার প্রায় অষ্টাদশ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিশর দেশে অসীরিস্ 
নামক প্রধান দেবের লিঙ্গপুজা! বাহুল্যরূগে প্রচলিত ছিল। এই অসী- 

রিস্ ও তদীয় ভার্ধ্য। আইসীস্ দেবীর সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ বিষয়ে 
এক্য দেখা যাঁয়। ভগবৰতী যেমন বিশ্ব-রূপা, আইসীস্ দেবীও সেইরূপ 

পৃথিবী-রূপা । অন্তরোক্ত শক্তি-যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি, সেইরূপ 

ত্রিকোণমন্ত্র আইসীস্ দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন সংহারকর্তা, 
». শ্পীশ্ীিটিশ্িশটিিশিপীশ্টি শি 52 

৯ পি পতিত পিপি টিসি শি শিশশািা ীস্পিশী 

ব্রাহ্মণ শুরুবর্ণ, ক্ষপ্রিয়তে রক্ত বর্ণ, বৈশ্ঠে গীতবর্ণ এবং শূদ্ধে কষ্তবর্ণ মৃত্তি 

কায় শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিবে ইহাই প্রশস্ত বলিয়! উক্ত হইয়াছে 

*এস্থলে বৈষ্ণব গ্রভৃতি অপরাপর উপাকের প্রতিও শিব-পুজার ব্যবস্থা 
দেখিতেছি, কিন্তু গৌরাঙ্গ.সম্প্রদারী ও অন্ত অন্ত অনেক-সম্পরায়ী বৈধবের| 
| 

পানী 



১৪৪ তারতবষাঁয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

অসীরিস্ সেইবপ প্রাণ-সংহারক বম-স্বরূপ। শিবের বাহন বৃষ যেমন 

পুজনীয়, অশীরিস্ দেবের এগিস নামক বৃষ ও তাহার অংশ-স্বরপ 

বলিয়া পুজিত হইত। 

এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে, বেকস, দেব ভারতবর্ষ হইতে 
দুইটী বুষকে মিশর দেশে লইরা যান, তাহারই একটির নাম এপিদ্। 
শিব ও অসীরিস্ উভয় দেবতারই শিরে ভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেন 

ত্রিশুল, অসীরিস দেবের হস্তে সেইরূপ একটি দণ্ড দেখা যাঁয়। মিশর 

দেশের অসীরিস দেবের অনেক পাযাণনয় প্রতিমুর্তির সহিত শিব- 

পরিধান ব্যাত্-চর্ম্ের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়৷ যায়। শ্রীযুক্ত উই 

কিন্স সাঁহেবের কৃত প্রাচীন মিশর লোকের ইতিহাস-সহকৃত চিত 

গ্রন্থের তেত্রিশ সংখ্যক চিত্রফলকে অসীরিদ্ দেবের চর্ম-পরিধান 

বিশিষ্ট চিত্রময় প্রতিনূপ বি্মান আছে। তীহার একটি প্রিয় রৃ্ 

ছিল, তাহার পত্র শিব-প্রিয় বিল্র-পঙ্রের মত ত্রিভাগে বিভক্ত। কাধ, 

ধাম যেমন মহাদেবের প্রধান তীর্থ, মেম্কিস নগর সেইরূপ অসীরিম, 

দেবের সর্ব্বোপরি মাহাত্য-ভূমি বলিয়া পরিগণিত ছিল। দুধ খা 

যেমন শিবের অভিষেক কর! হয়, ফিলিদ্বীপে অসীরিস্ দেবের পীসথান 

সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র উপ্ধ অর্পণ কর! হইত। মহাদেবের সহিত 

অসীরিস দেবের বিভিন্নতা এই যে, শিব শেতবর্ণ, অদীরিন, কৃষ্ধবর্ণ। 

কিন্তু মহাকাল নামক শিব-মুক্তি-বিশেষেরও কৃষ্ণবর্ণ লিখিত আছে। 

মগ্বাজান' যউইন্যাক্দ্িঘি ঘুলনবাজন। 

নিজ্বল' হতনা দ্ভামীমনত্' ঘিত্যন্॥ 
তন্ত্রনার। 

দেবীর দক্ষিণ ভাগে ধূ্-বর্ণ, বিফট-দর্শন, ভীষণ-বদন, দও ও টাঃধায 

শিশু মহাকালের পৃ! করিবে। 



লিঙ্গোপানা ও লিঙ্গায়ণ। ১৪৫ 

ভারতবর্ষের শিব-লিঙ্-পুজার ন্যায় মিশর দেশে অসীরিস্ দেবের 

নিঙ্-পুজ। অত্যন্ত গ্রবল ছিল। এ বিষয়ের এইরূপ একটি উপাখান 
প্রচলিত আছে যে, টাইফন্ নামক দেবতা! মন্ত্রণা পুর্র্বক অসীরিস্কে 

নফট করিয়। তাহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার 

প্রাপ্ত হইয়। তাহার ভার্ধ্যা আইসীম দেবী সেই সমস্ত দেহ-খণ্ড সংগ্রহ 

পূর্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে খনন করিয়া রাখেন। কিন্তু লিঙ্গ-দেণ 

পাইলেন ন| এই নিমিত্ত উহার প্রতিমূণ্ডি নির্মাণ করিয়া তাহার পুজ। 
৪ মহোৎসব প্রচলিত করেন। মিশর দেশের স্থানে স্থানে তও নামে 

এইরূপ একটি মুক্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা 
এ দেশীয় যোনি-লিঙগের প্রতিরূপ। ভাঁরতব্ীয় 
খান্্কারের! যেমন শিব-লিঙ্কে শিবের স্থজন শক্তির 

 বিজ্ঞাপক বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন, মিশর-দেশীয় 

ইতিহানবিও পণ্ডিতের! অমীরিস দেবের লি্স-পুজার  “তও" 
বিষয়েও অবিকল সেইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন &। 

যুক্ত বান্স, কেনেডি এ দেশীয় শিব-লিদ উপাসনার সহিত 

মিশর-দেশীয় লিঙ্গ-পুজার দুইটি বিষয়ে বিভিন্নতা লিখিয়াছেন গ'। তিনি 

বলেন, মিশর দেশের ম্যায় ভারতবর্ষে লিঙ্গ-মুগ্তির গ্রাম-যাত্র! বা নগর 

যাত্রা প্রচলিত নাই। তাহার একথাটি নিতান্ত অমূলক। বাঙ্গালা দেশে 
চৈত্র-উৎসবের সময়ে সন্নযামীর৷ সমারোহ পূর্বক জলাশয় হইতে শিব- 
তে পুজার স্থলে আনয়ন করে, পরে মস্তকে করিয়। রাম লোকের 

২ + শশী পিসী পতি শিশিিশিশি্পিিশীশিশি ৯ িপিপ্পশীশিসাপািস্পীশপপিশিি টি তিটীপিট শিস্টীী শী পপ পপির 

* টা্-লিবিত অগীরিস্ ও মাইসীন্ দেবীর বান এবং মৃত উইল, 

নি সাহেব কৃত প্রাচীন মিশর লোকের ইতিহাস এই দুই গ্রস্থের এই বিষয়ের 

প্রস্তাব দেখ। 
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১৪৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

গৃহে লইয়| যাঁয় ও তথায় স্থাপন পুর্ব্বক তাহার অর্চনাদি করিয়! থাকে। 

চৈত্রম।সে নবদ্বীপে শিবের বিবাহ নামে একরূপ মহোতসব হয়, তাহাতে 
মহাদেব বাগ্ঠভাগাদি সহকারে মহালমারোহ পূর্ববক ভগবতীর বাটাতে 
যাত্র! করেন, এবং বিবাহ-ক্রিয়। সম্পন্ন হইলে, তথ! হইতে স্বীয় মন্দিরে 

প্রত্যাগত হইয়৷ থাকেন। এই উপলক্ষে সাত আট ক্রোশ হইতে অনেক 

লোক নবদ্বীপে আগমন করে। উক্ত সাহেব আর এই এক কথা কহেন 

যে, অসীরিসের লিঙ্গ-পৃজার ন্যায় শিব-লিল্গের অর্চনায় মদ্ভগানাদি 

প্রচলিত নাই। প্রকাশ্ু-রূপে এরূপ বাবহার প্রচলিত নাই বটে, কিন্ত 

বীরাচারীর৷ অপ্রকাশ্যভাবে কুলাচারের অনুষ্ঠান সহকারে শিব-িঙ্গের 
অচ্চনা করিয়! থাকেন। যোগসারে এবিষয়ের প্রতিপোষক সুস্পট 

প্রমাণও বিমান আছে। 

নাহ্ল্বিত্র ঘতাহাষ্ৰ' নিলা মীমবাঅল। 
জীল্লিজ্জালা জ্ন্লান্বাৰ ঘহ্গুলা মললিনন্ ॥ 

শবকল্পজ্রম ধৃত বচন। 

যোঁগীদিগের যোগ সাধনে, কৌলিকদ্িগের কুলাঁচারে এবং গশ্বাচারীদিগের 

শত্র-নিগ্রছে অর্থাৎ অভিচার-ক্রিয়ায় সর্ধদ। বাঁণলিঙ্গের আরা'ধন| করিবে। 

বাণ-লিঙ্গের স্তবেতেও এ বিষয়ের প্রগঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া! যাইতেছে। 

পহিলাব্যা নিলা জীবিল্জানা দিতাম স্ব। 

ননলাস্রলালা মল্ধান জ্ন্লাতাহহলায নত ॥ 

জ্জন্নমন্ধাঘ মীনা ললীলাহামব্ছায ন্ব। 

মন্রণানদলন্নায মীলাঘাত ললীলল: ॥ 
শবক্পদম-পু ত যে|গদার-বচন। 

তুমি যোগীদের ত্রাণকর্তা, কুলাচারীদের প্রিয়, কুল-স্ত্রীরত, কুলাগারে এও 

ও মধু-পানে প্রমন্ত। তুমি যেগেখর নারায়ণ-স্বরূপ ; তোমাকে বারবার নন 

করি । 



লিঙ্লোপাসনা ও লিঙ্গায়ু। ১৪৭ 

গ্রীশ দেশেও লিঙগ-পুজা৷ অতিমাত্ত প্রবল হইয়াছিল। অনেক 

নগরেরই প্রত্যেক পথে বহুতর মন্দিরে লিঙ্গমুগ্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল % ও 

দময়ে সময়ে নানাবিধ ব্যাপার সহকারে লিঙ্গোৎসব সম্পন্ন হইত। 

কেলিফোরিয়া। নামে বেকস্ দেবের একটি মহোৎসব ছিল, তাহাতে 

রবৃন্ত ব্যক্তিরা মেষ-চর্্ম পরিধান পূর্র্বক সর্ববাঙ্গে মসী লেপন করিয়া 

ৃত্য করিত, এবং এক একটি সুদীর্ঘ কাষ্ঠ-দণ্ডে চর্ম-লি্ বন্ধন করিয়। 

গথে পথে লইয়া যাইত %। তাহার! এইরূপ স্তব করিত যে, “হে 

বেক! আমরা তোমার গুণ কীর্তন করি, হে উল্লাসের আশ্রয় ! 

তোমার গুণ-কীর্তন সতী জ্্রীলোকের শ্রবণীয় নয় $1৮ 

এই বেকস্ দেবের পুল গ্রায়েপস্ নামক দেবতাঁর বিষয়ে এই 

প্রকরণ-সন্বন্ধীয় যে সমুদায় কুৎসিত বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহ! ন্মরণ 

করিলেও লজ্জা! উপস্থিত হয়। তাহার প্রধান প্রধান মহোত্নব কেবল 

দ্লীলোক কর্তৃকই সম্পাদিত হইত। তাহারা গার্দভ বলিদান ও মগ্চাদি 

বিবিধ উপচারে তীহার অর্চনা করিয়! গ নৃত্য গীত বাদ্যাদি দ্বার 

াহাকে পরিতৃপ্ত করিত &% । এখিনিয়স, নামক একজন গ্রীক গ্র্থ- 

কর্তা লিখেন, গ্রীকেরা নেকস, দেবের মহোৎসব-বিশেষে একশত 

শিশাসপীসশিশ শীপপীপাসপিপিপীসপিসপ পা পাপা ০৮৮৭
 শিপ পশ্ী পাশ ০ পিপি 
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লোকের! গাত্রে ধুলি, কর্দিম। মসী, চূর্ণ গ্রভূতি লেপন করিয়া গ্রামের মধ্যে মানা 

কুংমিত ব্যবহার করে। 
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১৪৮ ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদাঁয়। 

বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটি স্বর্ণময় লিঙ্গ-মুত্তি বহন করিয়। লইয় 

যাইত। 

কি আশ্চর্যের বিষয় ! যেরূপ লঙ্জীকর অবয়বার্দির গ্রতিযুণ্ি 

প্রকাশ অধুনা রাজ-শাসন দ্বারা বিশেষ রূপে নিষেধিত হইয়াছে, তাহা; 

পুজা-পদ্ধতি এক সময়ে এত দূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল ! পুর্ববতন অথুর 

অর্থাত এসীরিয়। এবং বাঁবিরুষ্ অর্থাৎ বেবিলন্ দেশীয় লোকে তিন শং 

হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গ-মৃত্তি নিম্মীণ করিয়া তাহার পুজা করিত। বেবিল, 

দেশে যে সমস্ত পিশুল-রচিত পুরাতন লিঙ্গ-মুণ্তি দেখিতে পাও 

গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ধীয় শিব-লিঙ্গ-মুত্তির অবিকল প্রতিবূপ &. 

রোমক জাতীয়দের মধ্যেও এ উপাঁদন! প্রচলিত ছিল ণ'। কোন কে 

পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিত বুতর প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে লিখিয়া গিয়াছেন 

পুর্বে খু্টান্দের মধ্যেও একরূপ লিঙ্গ-পুজার প্রথা বিদ্যমান ছিল 

এবং ইটালি দেশীয় রোমান্ কেখোলিক্ নামক সম্প্রদায়ে অগ্যাি 

প্রচলিত থাকিতে পারে। 
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লিঙগোপামনা লিঙ্গায়ত। ১8৮. 
খুঠান্-নশ্্রদায়ের মধো প্রচলিত আছে। এই বিষয়ের বিচারার্থ একটি ?ঁ 
দ্ঘ প্রবন্ধ লেখা আবশ্তক। আমি কোন কোন অবক্তবা স্থল হইতে এই 
বিষয়ের এরূপ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহার যে স্থলে যাহা! বক্তবা 
মস্ত লিখিয়া গিয়। হিনদুদিগের প্রচলিত লিঙ্গোপাসনার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্ 
প্রদর্শন করিয়াছি । 

মিশর দেশীয় প্রথমকার খুষ্টানেরা লিঙ্-দুর্টিসদৃশ ূর্বেবান্ত তও 
নামক বস্তুটি ধারণ করিতেন। পর্বরতন খষ্টান্দের অনেকানেক 
নমাধি-মন্দিরে সেই তও্দুর্ির গ্রতিরূপ আগ্যাপি অস্ধিত জাছে &। 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে শিব-লিঙ্গের উপাসনা অত্যান্ত প্রচলিত। 
হায় স্বতন্ত্র একটি লিঙ্গোপাসক-সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, তাহার নাম 
লঙ্গায়ৎ, লিঙ্গবন্ত ও জঙ্গম। এইরূপ লিখিত আছে যে, কিছুকাল 
র্বেব ও বিশেষতঃ কল্যাণপত্তনের অধিপতি বিজল রাজার সময়ে এ 
চলে জৈন ধর্মের সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়। ১১৬০ থুষ্টান্জের পর 
সব নামে একটি ত্রাহ্মণ-পুক্র এ ধর্শের নিবারণ ও শিবারাধনা পরার 
দেশে উল্লিখিত জঙ্গম-সন্প্রদায় প্রবস্তিত করেন। মহারাষ্র দেশের 
ন্বগত বেলগম প্রদেশের মধ্যে ভাগোয়ান-গ্রামনিবাপী একটি শৈব 
[গণের বংশে তিনি জগ্ম গ্রহণ করেন এবং এ জন্প্রদায় সংস্থাপন ও 
ংজান্ত নানা কার্ধয সাধন করিয়া ১১৬৮ খৃষ্টাবে মৃত্যু মুখে পতিত 
1 বাসবপুরাঁণ নামে এক খানি পুরাণে তাহার চরিত্র-বর্ণন! আছে। 
দমের! সেই পুরাণ ও অন্য অন্য সাম্প্রদায়িক গ্রস্থামুসারে তীহাকে 
ব-বাহন নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাদ করেন ৭ । 
শি 

শী সস শশসপীপা পপিপীস্সি 

শশা ০ 

্ রর 
২০-০৬৪ 

শপ 

97110103070, ০1, 1]. 0. 283. 

1 দক্ষিণাপথে শিব-বাহুম বৃষের অন্ত একটি নাম নন্দী বলিয়া গ্রসিদ্ধ আছে। 
উ্ধুন উল ইমি লালা লন্হী সজীতিলয্। 



১৫০ ভারতবর্ষায় উপাসক-সম্ট্রাদায়। 

এইরূপ লিখিত আছে যে, উপনয়নের সময়ে সূ্যোপাসনা করিতে 

হয় বলিয়া, বাঁদব বাল্যকাঁলে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অস্বীকার 

করেন এবং বলেন, আমি শিব ভিন্ন অন্য গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিব 

না। পশ্চাৎ তিনি একটি অভিনব উপ|সক-সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিতে 

প্রবৃত্ত হন। 

বাসব হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত অনেকানেক বিষয় নিতান্ত ভ্রান্ত 

মূলক জানিয়া একবারে পরিত্যাগ করেন। সূর্য, অগ্রি ও অন্য অনা 

দেব দেবীর পুজা, জাতি-ভেদ, মরণোন্তর বোনি-ভ্রমণ, ব্রাঙ্গাণের ত্র 

সন্তান ও শুদ্ধাতু। এই দুইটি কথা, অভিসম্পাতের আশঙ্কা, প্রায়শ্ি 

তীর্থ-ভ্রমণ, স্থান-বিশেষের মাহাত্য, স্রীলোকদের অপ্রাধান্য ও অগ. 

দস্তা, নিকট-সম্পর্কীয় কন্যার পাণিগ্রহণ-গতিষেধ, গঙ্গাদি তীর্থজল 

সেবন, ব্রাঙ্গণ ভোজন ও উপবাস, শেঁচাশৌচ, স্থুলক্ষণ, কুলক্ষণ 

আহুস্তগরি-ক্রিয়ার অত্য।বশ্যকত| এসমন্তই তিনি ্রমাস্থক বলিয়া অগ্রা্ 

করেন। 

বাঁসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ-ুস্তি প্রস্তুত করিয়। স্ত্রী পুরুষ "উভয় জাতীয় 

শিষ্য-গণের হস্তে ও গল-দেশে ধারণ করিতে উপদেশ দেন । তাহার 

মতে, গুরু, লিঙ্গ, জঙ্গম * এই তিনটি মাত্র পরমেশর-কৃত গিগর 

পদ্ার্থ। এ লিঙ্গ ব্যতিরেকে ইহার! বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ এই ইট 

শৈব-চিহ্চও ব্যবহার করিয়া থাকে । 

এই সম্প্রদায়ের মধ্য স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই গুরুত্বগদ গ্রহণ 

জধিকার আছে । দীক্ষা-কাঁলে গুরু শিষ্যের কর্ণকুহরে মন্ত্রোগদেশ 

করেন এবং তাহার গল-দেশে কিন্বা হস্তে লিঙ্গ-ুদ্তি বা্ধিয়া গে! 

গুরুর পক্ষে মদ্য মাংস ও তান্বল ব্যবহার নিষিদ্ধ। 

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করেন: রা 
8 ০
 পাশা 



লিঙ্গোপাসন! ও লিঙ্গায়ং | ১৫১ 
শিষয়টি ভাল বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অন্য একটি জঘন্য রীতি চলিয়। 
গিয়াছে। দক্ষিণাপথের দক্ষিণপশ্চিমাধলের কোন কোন স্থানে উদ্বাহ- 
বিষয়ে একটি কুপ্রথ! প্রচলিত আছে। রায় বিবাহের পর জ্ত্রী নিজ 
গতির সহিত সহবাস না করিরা স্বেচ্ছানুসারে অন্যান্য পুরুষে অনুরক্ত 
হয়। সেই সেই অঞ্চলের জঙ্গমেরাও হিন্দু ধন্ম অগ্রাহ্া করিবার 
উদ্দেশে এই কৌতুকাবহ ঘ্বণিত রীতির অনুকরণ করিয়াছে। 

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শব-দাহ-প্রথা পরিত্যাগ করিয়া শব- 
থননের প্রথ| প্রচলিত করিয়! দেন। সহমরণের রীতি অনুসারে বিধঝ| 
দিগকে জীবিত দগ্ধ করিবার নিয়ম ছিল, তিনি তাহার পরিবর্তে তাহা- 
দগকে জীবিত খনন করিবার প্রথ| প্রবর্তিত করেন। 

এণে জঙ্গমেরা সর্বাংশে বাসবের নিয়মানুমারে চলে না। পুর্েবেই 
ণিখিত হইয়াছে, তিনি তীর্থ-ভরমণ অনাবশ্যৃক বলিয়। উপদেশ দেন, কিন্তু 
আহার অম্প্রদায়ী লোকে শিবরাতি-ব্রত পালন করে ও সচরাচর 
শিশৈলে ও কালহস্তী প্রভৃতি শৈব-তীর্থে যাত্র। করিয়। থাকে | 

ইহার দক্ষিণাপথের কোন কোন শিব-মন্দিরের পূজারীর পদে 
নিযুক্ত থাকে । অনেকে কেবল ভিক্ষ! করিয়৷ জীবন-যাত্রা নির্ববাহ 
টরে। কতক লোকে হস্তে ও পদে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া! ভ্রমণ করে; 
ঠৃহ্থ লোকে তাহার ধ্বনি শুনিয়! তাহাদিগকে নিজ গুহে অহ্বান করে, 
মখবা পথের মধ্যে আসিয়াই ভিক্ষা! দিয়া যায়। আবার, স্থানে স্থানে 
ইহাদের মঠ বিগ্তমান আছে ; অনেকে তথায় পরিচারক-স্বরূপ অবস্থিত 
করে। মঠম্থামীরা কতকগুলি শিষ্য রাখেন ও মৃত্যু-কাঁলে তাহার 
'ধ্যে এক ব্যক্িকে আপনার উত্তরাধিকারী করিয়। যান। * 

পিপাসা নিস পিপাসসপিস্ সী 

" দাক্ষিণাত্য লিঙ্গায় জঙ্গম সম্প্রদায় সংক্রান্ত অনেক কথাই শ্রীমান্ 
বিনন্প্রণীত মাইদোর্ দেশের বৃততান্তের গ্রথম খণ্ড এবং রয়েল এসিয়াটক 



১৫২ ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম-স্থিত কর্ণাট প্রদেশে এই সম্প্রদায় ক্রমশ, 
পরাভূত হইয়া মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিল ও তেলিগু দেশে বিস্তৃত 

হইয়! পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডে এ সম্প্রদায়ের লোক জি 

বিরল। কাশীর কেদারনাথের পাগুরা জঙ্গম। উহার অন্তর্গত একটি 

স্থানে তাহাদের বাস আছে বলিয়! সেই স্থানের নাম জঙগমবারী হইয় 

গিয়াছে। 

তেলুগু, কনর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য ভাষায় ইহাদের অনেক গ্রন্থ 

বিদ্যমান আছে। মেকেন্ত্রী সাহেব এ অঞ্চল হইতে যে সমস্ত গ্রন 

ংগ্রহ করেন, তাহার মধ্যে বাঁসবেশ্বর পুবাঁণ, পণ্ডিতারাধ্যচরিত্র, বাস্বন 

পুরাণ, চেন্নবাঁসব পুরাণ, প্রভুলিঙ্গলীলা, সরনুলীলামৃত, বিরক্তরু কাব 

প্রভৃতি এ সম্পদায়ের অনেক পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারত 
_ পশ্চিমোত্তর প্রদেশে দেশ-ভাষায় ইহাদের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। 

এ প্রদেশে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের নীলক-রচিত ভাষাই এই মন 
দায়ের একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়! পরিগণিত হইয়া থাকে। 

যাহারা কপর্দকাদি দ্বারা সচ্জীভূত বুষ-বিশেষকে সঙ্গে লইয়া ভি 
করিয়। বেড়ায়, তাহারাও অন্য এক প্রকার জঙ্গম। এদেশের লোবে 

এ বুষকে বৈদ্যনাথের গরু বলিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে আনেবে 
বৈদ্যনাথ অঞ্চলে অবস্থিতি করে। 



ভোপ!। ১৫৩ 

ভোপা। 

ইহার! ভৈরবের উপাসক; তাহার প্রতিঘুত্তি রাখে ও অহরহ অর্চনা 
করিয়া থাকে । ইহার কেশ ও শবাশ্রু রাখে, ললাটে সিন্দুর ধারণ 

করে এবং কোমরে বড় বড় ঘুঙ্গুর বাধিয়। ও কেহ কেহ পায়ে লোহার 

জিঞির দিয়া নৃত্য ও ভৈরবের গুণ-ীর্ততন পূর্বক ভিক্ষা করিয় 
বেড়ায়। 

ইহার! পশ্চিমোত্তর প্রদেশেই অবস্থিতি করে, কখন কখন 

কলিকাঁতার মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ ও 

উদ্দামীন উভয়ই আছে। 

দশনামী-ভাট। 
ইহার| দশনামীর অন্তর্গত নয়, কিন্তু তাহাদেরই নিকট ভিক্ষা! করিয়া 

অর্থোপার্জন করে। দশনামী ভিন্ন অন্যের দান গ্রহণ করে না। এই- 

রূপ প্রবাদ আছে যে, পুর্ব্বে ইহারা সকলের নিকটেই ধন পরিগ্রহ 

করিত, পরে নেতাঁল ভ'টি নামে একটি ভাট হইতে তাহা রহিত হইয়া 

যায়। 

এদেশীয় ঘটকের! যেমন কায়স্থ ও ব্রা্মণের বংশ-পরম্পরা'দির 

বিবরণ রাঁখে, ইহারা সেই রূপ দশনামী সন্যাসীদের শিষ্য-পরস্পরাদির 

ন্তান্ত রাখিয়। থাকে ও প্রয়োজন হইলে প্রকাশ করিয়া! দেয়। ইহাই 

ইহাদের প্রধান বৃত্তি। ইহারা মদ্য-পায়ী; এক এক সময়ে অতিরিক্ত 

পান করিয়া! থাকে। ইহারা! গৃহস্থ; পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বাস করে 

এবং মধ্যে মধ্যে অশ্বানি সঙ্গে লইয়া তীর্থ-ভ্রমণ করিতে থাকে। কার্তিকও 



১৫৪ ভারতবর্ধীয় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

পৌষ মাসের শেষে গঙ্গাসাগর-যাত্রার সময়ে কলিকাতায় ও ভোটবাগানে 

প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
ইহারা শিব-ভক্ত বটে, কিন্তু সরম্বতীকে সমধিক মান্য করিয়। 

থাঁকে। অগ্রে তাহার মচ্চনা করিয়া পশ্চা শিব-পুজ! করে। 

চন্দর-ভীট। 
দশনামী ভাটের বিষয় লিখিতে গিয়া মার এক প্রকার ভাটের 

কথা ম্মরণ হইল। তাহাদের ন।ম চন্দ্র-ভাট। তাহার ভিক্ষুক-বিশে 

বই আর কিছুই নয়; তবে যখন কাঁণিপ। প্রভৃতি ভিক্ষুকের বৃত্ত 

স্বতন্ত্র লেখ! হইয়াছে, তখন এই ভাটদের প্রসঙ্গ করাও অম্গত 

হইতে পারে। 

ইহারাঁও শিব-ভন্ত ; উপস্থিত মতে শিব ও কালীর পূজা দিয় 

থাকে । ইহারা গৃহস্থ; কাঁশী জেলা, পাটনা জেলা প্রভৃতি গশ্চি 

গোত্র অঞ্চলের নানা স্থানে বাস করিয়! থাকে । শীতকালে পরিবার 

সঙ্গে করিয়া ও গো, মেষ, ছাগল, বানর, কুকুর, গর্দভ এবং কেহ বে 

অশ্ব সমভিব্যাহারে লইয়া দেশ দেশান্তর ভিক্ষায় গমন করে। এই 

রূপে যাহা কিছু উপাঙ্ভন করিতে পারে, ভন্দারা সংসার নির্বনহ করে। 

তনেকে গৃহে প্রত্যাগমন করি! কৃষি-কার্ম্যার্দিও করিয়া থাকে । 

ইহারা প্রবাসে গিয়। যেদিন যে স্থানে অবশ্থিতি করে, তথায় টোল 

তর্থাত কুটর প্রস্তুত করিবার মত সামগ্রী সকল সঙ্গে সঙ্গে ৫5. 

গরুগুলিতে দ্রব্-জাত লইয়া যায়, এবং কুকুরে রাব্রিকালে চেকি 

দেয়। ইহারা যখন ভিক্ষায় যায়, বানর ও ছাগলকে লোনের নিকটে 

নত্যানি করাইয়! তিক্ষা গ্রহণ করে। ইহারা অতিশয় নিকৃষট লোক। 

সচরাঁচর মদ্য মাংস ব্যবহার করিয়! থাকে। 



শীক্ত। 

শক্তির অর্থাৎ শিব-ভা্যার উপাসকদের নাম শাক্ত। ভ্রান্ত 

এই জন্প্রদায়ের বিধি-নিবেধ-বিস্তারে পরিপুর্ণ। তন্তোস্ত উপামন৷ 

বৈদিক উপাসনার মত নয়। তান্ত্রিক উপাসকেরা দেবতার প্রাতিমুক্তি 

নির্মাণ করিয়। মন্ত্র দ্বারা তীহার গ্রাণ-প্রতি্ট। পূর্বক তাহাকে সজীব 
সাক্ষাৎ দেবতা-জ্ঞানে আহ্ব।ন করেন,ও পান, অধ্থয, স্াণীয়। গন্ধ, 

নৈবেদ্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রদান করেন, ও অধিকারি-বিশেষে মদা, 

মাংসাদি নিবেদন দ্বারা তাহার অর্চনা কবিয়া থাকেন । 

শক্তি অর্থাৎ কালী তার! প্রভৃতি শিব-শক্তিই শাক্ত-সম্প্রদায়ের 

উগাস্তা। কিন্তু সকলের ইঞ্ট-দেবতা এক নয়; গুরু-শিষা-প্রণালী 

ক্রমে বিশেষ বিশেষ দেবতা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ইঞ্ট-দেবত| বলিয়। 
উপদিষ্ট হন। কেহ কালী, কেহ ব! তারা, কেহ বা জগদ্ধাত্রী। কেহ 

বা অন্য দেবতার থাকেন। 
তা্ত্রিক উপাসনায় গুরু-শিষ্য-গ্রণালী একটি পরম প্রয়োজনীয় 

পবিত্র বিধয়। অতএব কিরূপ লোঁকে গুরু ও শিষ্য হইবার অধিকারী, 

তাহা সকলের অবগত হওয়। মন্দ নয়। 

মন্ম স্বান্ম নস্বালন্ত: স্থুয়নঞ্অহ্ন$সি না। 

ঘ হ্যহ: অহলীঘব্নাক্সা ঘিত্বিহামিনী ॥ 
পিচ্ছিল তন্ত্। 

ধাহার মুখে মহামনতর শুনিতে পাওয়া যায় ও শুনিয়। অভ্যাম করা হর, তিথি 

গরম গুরু জানিবে। তিনি যাহা আজ্ঞ। করেন তাহাই দিদ্ি-দায়ক। 

বকঘাক্তহীছুগ্গ; বজীযাব্জাঘ নিন্ অহা। 

বলনা! বারতা, হজে, সানী, আাআটিলা। 
॥॥ 



ভারতবর্ষীয় উপাসক -নন্প্রদায়। 

জিনিষ: ঘল্মনাহী ল্গাক্মাব্ঘ: আান্মলালঘ: | 
জিল্তমান্তক্িন যু: ঘজজন্টঘহাহা: | 
স্সাম্মলী ইঘব্আামী হব হক নিনীঘন ॥ 

বিশ্বণারতন্ত্র দ্বিতীয় পটল। 

িনি সর্ব-শান্র-পরাম্ণ, নিপুণ, সর্ব-শান্ুজ্ঞ। মিষ্টভাষী, শুনার, সর্বাব়ব- 

সম্পন্ন, কুলাচা র-বিশিষ্ট, দৃশ্য, জিতেন্জরিয় সত্যবাদী, যথা-লক্ষণাক্রাস্ত ত্রাণ 

শান্ত, পিতৃ-মাতৃ-হিত কারী, সর্ব-কণ্দ-পর[য়ণ, আশ্রমী এবং শ্বদেশ-স্থায়ী, তাহা 

কেই গুরু করিবে। 

স্সনীক্থি লবূল' তু তৃচ্'' সিচ্সীদ্ধি ব্সজন্। 

বত্মনা শুনল ঘন্স' লালা যুকবিন স্থি ॥ 

স্লানান্মীন্গলনাদ্রীনি নজ্মাজ্ম্লাল নহান্ অহল্। 

ক্মনীতীন্মানহাল' ভি ন জনীন্ল আজন্ যুকম্ ॥ 

মন্তরব্খীঘঘা স্ব ত্ুচ্যান্দ্বচ্মান্মহ' লজল্। 

ল্মানব্ন্খন্বাঘা মিআীতুবীমজন্লৰ' লজীল্॥ 
কামাখ্যাতন্ত্র তৃতীয় পটল। 

লোতাদি-রেষ-যুক্ত গুরুকে ত্যাগ করিবে। ভূমগ্ডলে জ্ঞানলাভার্থেই দব 

লের গুরুর প্রয়োজন হয়, জান শার| মুক্তি লাভ করা যায়, এই হেতু জান 

সর্ব।পেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অতএব যে গুরু ভ্ঞান*দানে অগঞ্জ, তাহাকে গরিতাগ 

করিবে। ভ্রমর যেরূপ মধু-লোভে পুণ্পে পুশে ভ্রমণ কে, শিষো দেই 

জান-লুন্ধ হইয়। তিন তিগ্ন গুরুকে অবলদ্বন করিবে। 

কিরূপ লোকে শিষ্য হইবার অধিকারী তাহাও লিখিত আহে! 

হি: স্াবীন: আন্বান্সা জা দহাযহা: | 
্সস্বীননহ; স্ঘন্তীনৃহবুঙ্ধনলীনন; ॥ 

স্বিনমী দাখিলা নি্মলািঙ্ান্াঙধালাবিিজ:। 
ব্রপঙ্মীনিহলীনমঙ্গগ্া সিল্তমানত্থিনীহান) | 



শাত্তী। ১৫৭ 

ন্াজ্কবন: জাযমন্িযৃহুম হলে:। 
হনাহেমুব্বীন: মিীমনি নাহ ॥ 

সারদাঠিলক ছ্িতীয় প্টল। 

যে ব্যক্তি সদ্বংশ-জাতশদ্ধ-চি, পুরুষার্থ-পরায়ণ, বেদ-পারগ, নিপুণ, দিত- 
কাম, সর্ধ প্রাণীর নিত্য হিতৈযী, আস্তিক, নাস্তিক-সম্পর্ক-বিবর্জিত, শ্বধর্থে 
রত, ভক্তি পুর্বক পিতাম।তার হিতানুরক্ত, কায়,মন, বাক্য ও ধন দ্বার গুরু. 
গুঞযাতে নিধুক্ত। সেই ব্যক্তি শিষ্য হইবার অধিকারী) অন্ত কেহ নয়। 

্ুলিহাহা: অযু! সবন্বানান্ বৃক্তিহাজয: | 
্ন্তন্ম: ক্রিব্মাল্স্ব ঈন্ছান্াহী জিন্নত: ॥ 
স্াক্বিন্দীশ্রনূুললিষ্ব ভ্বী লন্ত্ স্ব ই্ণী। 
হনব্নিপীননন্ সিজ্যত্িসনবীত্:জজতৃযযহী: ॥ 

কুলমূলাবতারকল্পনুত্র-টাক|| 

যে বাক্তি শমদমাদি-যুক্ত, শরগ্ধাবান্, স্থিরাশয়। লোত-রহিত, স্টির-স্বতাব, 
নর-দর্শা, জিতেক্রিয়, আস্তিক, গুরু, মন্ত্র ও দেবতাতে দৃঢ়*ভক্ি-বিশিষ্ট, সেই 
বপ্তি শিষ্য হইবার অধিকারী ) অন্তরপ শিষ্য গুকর ক্লেশ-দায়ক। 

উত্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া গুরু-শিষ্য-গ্রহণ করা যত হইয়া! 
থাকে, তাহা কাহারও অবিদ্িত নাই। গ্রত্্যত, শাস্্রামুসারে যেরূপ 
লোকে গুরু ও শিষ্য হইবার নিতান্ত অনধিকারী তাহাই অধিক। তাহ 
না হইলেই বাকি হয়? যথোক্ত লক্ষণ অনুসন্ধান করিলে গুরু ও 
শিষ্যের পদ এক বারে লোপ পাইয়া যায়। 

গুরুর! শিষ্যের দীক্ষা-কালে তাহার ইফট-দেবতার বিজ্ঞাপক স্বরূপ 

বীজ উপদেশ দেন। এ অসাধারণ মন্ত্রগুলি অতীব গুহা, এই নিমিত্ত 

শু্কারের! তাহা গোপন রাখিবার উদ্দেশে কতকগুলি নূতন শব ও 

অয কতকগুলি শব্দের নতম আর্থ স্টি কবিযাজন | সই সই শাক 



১৫৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

সেইরূপ অর্থ তন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়! যায় ন 
এ স্থলে তাহ|র ছুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন কর| যাইতেছে । 

কালীবীজ। 

নমা' অক্ভিঘূ্ধ হনিবিনুঘমল্লিনমূ। 

বর্গান্চ শবে “কৃ” বহি শবে 'র্» রতি শবে 'ঈ”, এবং তাহাতে বিন্দু সংগত 
এই সমুদয়ের উদ্ধার দ্বর। “করা” এই মন্্ুট নিষ্পন্ন হয়। 

ভূবনেশ্বরীবীজ | 

নন্জুলীী5ব্বিনাহ্তীনালননাতন্বন্গুনান্। 

নকুপীশ শবে 'হ১, অগ্রি শবে “রঃ, বামনেতর শবে 'ঈ+, এবং অর চণ্্র 
৮৮ এই সমুদয়ের উদ্ধার দ্রার। হাঁ এই মন্ত্রট প্রাপ্ত হওয়| যায়। 

এই রূপে সমস্ত তান্ত্রিক দেবতার অতি দুর্বেবাধ গুহা মন্ত্র সমু 
উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি লিখিত হইেছ 

যেমন লশ্গনীবীজ 'শ্রী”। তারাবীজ “হী"স্ত্রী / ফট। দুর্গানী 

ও* হী দু' “ছুর্গায়ৈ নম£' | বাগীম্বরীবীজ বেদ বদ বাথাদদিনী সাহ' 

পারিজাতসরস্বতীনীজ *ও* শী হেণী' ও হা" সরম্বত্যে নমঃ। মহালক্ষা 

বীজ “ও এহী' গ্রী ব্লী হেদাঁ জগশুপ্রসুত্যৈ নমঠ ॥ শ্মশানকাণিৰ 

বীজ “এ রী শ্রী ব্ী' কালিকে এ হী' শ্রী ক্রী”। শ্যামাবীয় ও 

ক্রী ক্রী ই ইুহ্রী হী দক্ষিণে কালিকে ক্রী' ক্রী ক্রী ই ই 

হী স্বাহা”। নরকালীবীজ 'হৌঁ কালি মহাকালি কিলি কিনি 

্বাহা'। মহাকালীবীজ “ও ফে” ফে* করো" করো গশুন্ গৃহাণ ই, ধ 
স্বাহা” | ত্রিপুরাবীজ “হসরৈ” হলকলরী” “হসরো। নিত্যা নৈ 

বীজ হুসকলরউৈ” হিমকলরডীং' হিমকলরডো?” | রু্ভৈরী 

'হদথফরে” 'হসকলরী” 'হসৌ£। উচ্ছিউচাগুলিনীবীর্গ ছি 



শাক্ত। ১৫৯ 

চাঞ্চালিনী হুমুখী দেবী মহাপিশাচিনী হাঁ 5 ৮১ %৮। চিটী দেবতার 
নী 'ও চিটি চিটি চাণডালি মহাঁচা গালি অমূকং মে বশমানয় স্বাহা+। 

বিশেষ বিশেষ দেবতার যেমন বিশেষ বিশেষ বীজ লিখিত আছে, 
সেইরপ ক্রিয়া-বিশেষে এরূপ নানাবিধ ভয়ানক মন্ত্রও উক্ত হইয়াছে ; 
যেমন পূর্ণাভিষেকে যন কুমুমাদির * শুদ্ধি সূ সা শর 

হাহা" মদোর প্রতি ব্রঙ্গশাপ-বিমোচন-মন্ত্র ও" বীর্ী ব বৈ ৰৌ বঃ" 
 গদার প্রতি শুক্রশাপ-বিমোচননমন্ত্র ও শা শী শু শৈ শো শহ। 

মদোর প্রতি কৃষ্ণশাপ-বিমোচন-মন্ত্র এ" শ্রী ক্র ক্রী ক্র-ক্রে' করো 
ক্র, ইত্যাদি । | 

তন্ত্রের মধ্যে সমুদয় দেবতার বীজ বিস্তারিত-রূপে লিখিত আছে, 

কিন্তু এদেশীয় শাক্ত-সম্প্রদায়ীদের অধিকাংশেই জগদ্ধাত্রী মন্ত্রে উপ- 

দি হন। আর তাঁরা, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুরা, এবং ভূবনেশ্বরী-মন্ত্রে 

কতক লোকে দীক্ষিত হয়। এক এক দেবতাব ধিবিধ প্রকার বীজ, 

তন্মাধ্য অধিক লোকে একাক্ষর মন্ত্রেই উপদিষট হইয়া থাকে । 
(উস এনে 

সপসপপপশ 7৮7 পালি -াশশ শশী শী 

* কোন কোন গুধ বিষয় ক্জ্ঞাপনার্থ তন্ত্রে কতকগুলি সাঙ্কে(তক শব 

ব্বত হইয়াছে। পশ্চাৎ কয়েকটি লিখিত হঈতেছে, স্বয়স্থ কুমুম তাহারই 
একটি। 

ধক অর্থ 

পুষ্প রজন্বল! স্ীলোকের রজ। 

হি এ প্রথম রজ। 
মু কু্্ম 

ও পুষ্প সধব! ভ্ত্রীলোকের রজ। 

ক পুষ্প বিধবা স্ত্রীলোকের রজ । 
পুষ্প ্ 



১৬০ ভারতব্যায় উপাসক-মন্প্রদায়। 

পশ্বীচারী ও বীরাচারী। 
শক্তি-উপাঁসকের! পশুভাৰ ও বীরভাৰ ক্রমে দুইটি প্রধান প্ 

দায়ে বিভক্ত , পশ্বাচারী ও বীরাচারী। পশুভাঁব ও গশ্বাচারের মি 
বীরভাব ও বীরাচারের বিশেষ এই যে, বীরভাবে ও বীরাচারে মু 
মাংসের ব্যবহার আছে, পশুভাবে ও পশ্বাচারে তাহ! নিষিদ্ধ। 

কুলার্ণবে এ ছুই প্রধান আচারকে বিভাগ করিয়া সাঁত গ্রকা 
আচার নিষ্পন্ন কর! হইয়াছে। 

ব্লাস্বীন্ললা বকা বইলনী ইহ্যন লন্ন্। 
বহ্যলাতৃম্মল' ইর্ন খনাহ্জিন্থমুনমন্ ॥ 

হলিষ্যাতৃনল' লাল" নালাল্ বিজ্ান্নবুন্ললম্। 

বিভ্বান্লাতৃন্লল' জীব জীল্লান্ সকলৰ ন স্থি॥ 
কুলার্ণব পঞ্চম থও। 

সর্াপেক্ষা বেদাচার * উত্তম, বেদ।চাঁর অপেক্ষা বৈষ্ঃবাঁচার উত্তম, বৈধ 

চীর অপেক্ষ! গৈবাচার উত্তম, ॥ শৈষাার অপেক্ষ। ্ [চার উত্তগ, দগ্গিণা 
০ সী শিট শীট শী টি শপীর্শীপী ০ শি ৯ তি নল শাসিত 

* দেচাচার শবে এখানে । বৈদিক কর্ের অনুষঠান নন) তন্ত্রে আচার-খি 

বেঙাচার বলিয়া উ্ত হইয়ছে। 
ব্হান্বাৰ' মনছযালি গত অন্মাক্ন্তনুবি | 

রাল্লা নুষ্বণ ুন্ঘাঘ মুধ' লা ভ্রনানলি: ॥ 

তনন্লাছম্জ্বান : দুলঘক্ঘ ঘ্বাঘন্ধ: | 

বন্থষাবান্বলি আআ] ভঘনাইঘ্য দস্বলি: | 

গলছে লানানন্দীনস দ্বিলগীন্ দহ্নাত্ত্তান্ ॥ বুাহি। 

নিত্যাতন্্। 

র্বাঙ্গগুন্দরি ! বেদাচার গ্রকাশ করি, এবপ কর। সাধক ব্রা? 

গাত্রোখান পূর্বক গর নামান্তে আনন্দনাধ এই শব উচ্চারণ করিয়া ঠা 



গশ্বাচারী ও বীরাচারী। ১৬১ 
অপেক্ষা! বাঁমাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষ। দি্ধান্তাচার উত্তম, সিদ্ান্তাচার 
অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম, কৌলাচারের পর আর নাই। 

এই মকল আচার কিরূপ, তন্ত্রে তাহ! সবিশেষ লিখিত আদ্ধে ৃ 
ক্রমশঃ বিবরণ করা যাইতেছে। 

বৈষ্ণবাচার। 
নহাঙ্থাবঙ্গলষ্থর বা লিযমনন্যহ: | 

মহল নন্ব্দঘাবাদ' জবানিন ৰ জান ॥ 
সিঘা লিন্হাত্ব জীহিষ্যো' নজ্ল যন্দাবমীজলম্। 
হালী লান্বাস্ যন্দত্ত ফযরিল অ নহান্ল ॥ 

নিত্যাতন্ত্) প্রথম পটল। 

বেদাচারের ব্যবস্থাহুস।রে সর্বদা নিয়মিত কার্য করিতে তৎপর থাকিবে। 

কাচ মৈথুন ও তৎসংক্রান্ত কথার জন্ননাও করিবে ন|। হিংসা, নিন্দা, কুটিলত্তা, 
ঘাংম-ভোজন, রাত্রিতে মাল! ও যন্ত্রষ্পর্শ এই সমুদায় পরিত্যাগ করিবে। 

শৈবাচার। 
হ্ান্াহল্লষান জন যানী আ্যঅহ্যিলম্। 

লহ্িগ্রদ' লত্বাহুনি ঈব্ব' দগ্মঘানলল্ ॥ 
নিত্যাতন্ত্র; প্রথম পটল। 

ব্দোচারের নিয়মানুসারে শৈব ও শক্ত্যাচারের ব্যবস্থা কর! হইয়ছে | মহা- 

দেবি! শাক্কের বিশেষ এই যে, তাহাতে পশু-হতা।র ব্ধান আছে। 

দক্ষিণচাঁর। 

বহান্থাবজ্ম্থীন দুলমন্ হনীয্হীম্। 
বীল্পন্ম বিসযাঁ হালী জদীল্মব্লমলন্মণী; ॥ 

নিত্যাতন্ত্র) গ্রথম পটল। 

থাম করিবে, সহস্ীরপন্মেতে ধ্যান করিয়া! পঞ্চ উপচাঁর হবার! পূজা করিবে এবং 
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ব্দে(চারের নিয়মানুসারে ভগবতীর পুজা করিবে এবং রাত্রিযোগে বিজয় 

গ্রহণ করিয়! তদ্গত-চিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। 

বামাচার । 

অস্্বন্র'ব্ততচ্স্ দুম ্ুমীমিলম্। 
ব্রালাল্বাধীলনন্লাল নালা ন্নুলা ঘজন্ নহাম্॥ 

আচারভেদ; তন 

কুরাসত্ীর পুজ| করিবে । তাহাতে মদ্য-মাংসাদি পঞ্চতত্ব * ও খপুঙ্গ। বা 

হার করিতে হইবে ইহ হইলে বামাচার হুইবে। বামা-স্বরূপ! হইয়। পরমা শক্তির 

পূজা করিবে। 

সিদ্ধান্তাচাঁর । 

্যাস্যত্' মন্ ম্যন্' জীঘ্রলাই্ দালীনি। 

হনহিন মস্থস্ালি ঘিত্বান্লান্াহভব্যন্ ॥ 
নিত্যাতন্ত্; গ্রথম পটগ। 

পাঁ্বতি! শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল ভ্রব্যই শোধন ছারা গুদ ছুইয়! থাকে। 

মহেশানি ! সিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ। 

ইননদুাহনীনিল্য' নঘা ভিত্যুপহীিা। 

নঙ্ক' নুল্যাহিজ ঘ্ন যঘাবামল ভ্রীন্লালম্ ॥ 

নিছি্ন্ জিবন মক্বঘা ঘ বলম্থ দন্ব' মন্ 
সময়াচারতন্র) দ্বিতীয় পান। 

ধেব্যক্তি অহরহ দেব-পু্গায় অনুরক্ত থাকিয়! এবং দিবা-ভাগে বিষুঃ-পরাযা 

ই রাত্রি-কালে সাধ্যানুদারেও তক্তি-সহকারে বথাবিধি মদযা্ি দান ও দেবদ 

করে, সেই সিদ্ধান্তাচারী সমস্ত ফল প্রা্ত হইয়া থাকে। _ 
প্পেপপপপশ পাকা, 

লে। কিছু পরেই এ 
* মদা, মাংস, মৎস্য মুদ্রা) খৈথুন এই পাঁচকে পঞ্চতত্ব ৭ 

বিষয় লিখিত হইবে। 
_১৩॥ এ ০ এটি ৯১ 
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কৌলাচার। 
কৌলাচারের কোন নিয়ম নাই। ্থনাস্থান, কাঁলাকাল, ও 

কর্মাকর্মের কিছুমাত্র বিচার নাই। 

বিজ্কা্নলিঘলীনাব্ছি নিহ্যাহিলিবমীন | 

লি্লীলান্ছি ইন্বমি মক্তামন্লব্য বাঘন ॥ 

নবত্বিন্ মিড: জিন্ লভ: জন্বিন্ লুনদিয়ান্নরন্। 

লালান্রয্ঘহা: জীবা: নিন্বহন্নি মন্ত্ীনবী। 

নুন ব্বন্হন$লিন্গ' স্বদি মী নঘা দিখব। 
হলম্যান মনল হুনি নঘন জাজ্বন ভধী। 
ন ঈহী অহ্য ইনমি ঘ জীব; সহিজীলিন: ॥ 

নিত্যাতন্ত্; তৃতীয় পটল। 
মহামন্ত্রসাধনে দিকৃও কালের নিয়ম নাই; তিথি ও নক্ষত্রাদিয়ও নিয়ম 

নাই। কোন স্থানে শিষ্ট, কুত্রাপি ত্রষ্ট কোথাও ব| ভূত-পিশাচ-তুল্য এই প্রকার 
নান! বেশধারী কৌল সমুদ্রায় পৃথিবীতে বিচরণ করেন। গ্রিয়ে! কর্দম ও চন্দানে 

এবং পুত ও শক্রতে বাহার ভেদ-জ্ঞান নাই, আর দেবী! শ্মশান ও গৃছে এবং 

কাঞ্চন ও তৃণে যাহার প্রভেদবোধ নাই, সেই ব্যক্তি কৌল বলিয়! বর্ণিত 

হইয়াছে। 

পূর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে, বীরাচারীদের সহিত গশ্বাচারীদের 

বিশেষ এই যে, বীরাচারে মদ্য-মাংসের ব্যবহার আছে, পশ্বাচারে তাহা 

নিধিদ্ধ। কিন্তু উন্তয় আচারেই পশু-বলির বিধান আছে *্*। ফলতঃ 
পপর পাপ শপ কা 

* বলি ছুই প্রকার, রাক্সিক ও সাত্বিক। মাংস-রক্তাদি*বিশিষ্ট বলিকে 

রাজমিক আর মুদ্গ, পায়, ঘৃত, মধু ও শর্করা-যুক্ত রজ-মাংসাদি-বর্জিত বলিকে 

সাত্বিক বলি বলে। 

ভাল্তিজীঅন্তিঘাত্সানী লাঘহল্লাহিনজ্লি ন:। 
সমযাচারতন্ত্র। 

বঞ্জমাংসাদি-বর্জিত বলি মাত্বিক বলি বলিয়! উক্ত হইয়াছে। 



১৬৪ ভাঁরতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদায়। 

পণ্ড বলিদাঁন, তন্্রোস্ত শক্তি উপাসনার একটি প্রধান অঙগ। তানুসারে 
গো, ব্যাঘ্র, মনুষ্য প্রভৃতি কোন জীবই পশু-বলির অযোগ্য নয়। 

ঘন্ি্; জন্জছা ন্া্া লল্হ্সা নললিম্রা হ্যা: | 

লত্িনানীঘিল্সা ানস্জালীনক্লষ সুজ্ধহ: ॥ 

ত্র জহ্যঘাবস্ম নীঘিক্জা ঘহমী ভ্হি: | 

মানু লহত্বন বমালক্দিহন্মঘা । 
স্রব্তিজানীবআাহীলাঁ অয: দব্জীতিনা:। 
বিলি: ঘাত্যন ঘু্দিতনবিলি: ঘাত্সন হিনল্ ॥ 

কালিক! পুরাণ। 

পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্তীর, মংস্থ, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, গোধিকা, গো, ছা 

নকুগ, শৃকর, গণ্ডার, কৃষ্ণন।র। সরভ. পিংহ) ব্যা্র, মুষা, স্বীয় শরীরের রক্ত এ 

সমুদাতগ বত, চডিকা-ভৈরখাদির বণি। বলি দ্বারা মুক্জি-সাধন হয়, এবং বি 

দ্বারা শ্বর্গ-সাধন হয়। 

কালিকাদি পুরাণে ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থে দেবাদির উদ্দেশে প্রাণি 

বধের সবিশেষ ব্যবস্থ। আছে বটে, কিন্তু কোন কৌন শাস্ত্রে ই্থা নরক" 

সাধন বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 

লবণ গিনি জ্জ্সন্নি লামঘা লীনভামনল্। 

স্সান্ধহ্মব্জীতি লিহয ননাঁ নাঘী ল বঁযিযঃ ॥ 
পন পুরাণ । 

পার্বতী কহিলেন, শিব! যে সমস্ত তামস-গুগাবলকী ব্যক্তি আমার নিমিে 

জীব-হত্যা! করে, কোটিকল্প পর্য্যন্ত তাহাদের নরকবাঁস হয় তাহার মংশয় নাই। 

শঘইভা লগ ভূন্মা জন্নী ঘন্লা লব নিঙ্গমী। 

তম্ঘবজজন্মী জীমালা ঘর্না নহজী মন্ ॥ 
পপ গুর(গ। 

পণ্ু-বলির উপদেষ্ঠা, হস্তা, কর্তা ও ধারপ-কর্তা। এবং পু বিক্রেতা ও ডং 

সর্ণ কর্থ। এই মকলেরই নরক-বাস হয়। 
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দক্ষিণাচীরী। 

যদিও তন্ত্র উল্লিখিত সাঁত প্রকার আচারের লক্ষণ ও ব্যবস্থা নির- 
পিত মাছে, কিন্তু শাক্তদিগের সচরাচর দুইটি মাত্র সম্প্রদায় দেখিতে ও 

শুনিতে পাওয়| যায় দক্ষিণাচারী ও বামাচারী। ধীহার! প্রকাশ্ব ভাবে 

বেদচারের নিয়মক্রমে ভগবতীর অচ্চন| করেন ও বামাচারীদের অমু- 

ঠে় মদ্ভা-ব্যবহার ও শক্তি-সাধনাদি ন| করেন, তীহাদের নাম দক্ষিণা- 

চারী*্*। তাহার! স্থুরা গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু ইতি পূর্বে পশ্বা- 
চারের বিষয় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তদনুমারে ইচ্ছা ক্রমে আল্প বা 

বু সংখ্যক বলিদানণ' করিয়া থাকেন। কাশীনাথ-প্রণীত দক্ষিণাঁচার- 

তন্্ররাজে তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্যের সবিশেষ বিবরণ আছে। 

ব্িদ্যান্বাহনন্নী্ধ' জন্ম নন্ছুত্নতিজম্। 
দক্ষিণ[চারতন্্রাজ। 

দক্সিণাচারতন্ত্ে যে ক্রিয়া-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ ও বেদ-সম্মত। 

বাঁমাচারী। 

মগ্ঘাদি দান ও সেবন বামাচারীদের অবশ্যকর্তব্য?, তাহ! না 

রিলে কোন প্রকারে সিদ্ধি-লাভ হয় না। 

মন্য' লাষস্্ লন্তন্থ ভা মঘুললীন সব 

মজাহতত্তন্ধতত্রন মপ্থাগানজ্লামনম্ ॥ 
শ্তামারহন্য। 

*. ১৬১ পৃষ্ঠা দেখ। 
1 ইতি পূর্বে রাজগিক ও দাত্বিক এই ছুই প্রকার বলির বিষয় লিখিত হই- 

[ছে। তন্মধ্যে রক্তমাংসাদি বর্জিত সাবিক বলি দেওয়াই দক্ষিণাচারত্ত্রে 

'তে ্রাঙ্মগের পক্ষে বিধেয়। 

8১৬২ পৃষ্টা দেখ। 
ৃ্ $ লোকে মদের সহিত যে উপকরধ-সামন্ত্রী ভগ্ষণ করিয়া থাকে তাহার 
[ত্স ও) 



১৬৬ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

দিবসে এরূপ ব্যবহার করিলে উপহাসের আস্পদ হইতে হয় 

নিমিত্ত রাত্রি-যষোগে তাহার অনুষ্ঠান করিবার আদেশ আছে এবং তা 
গোপন রাখিবার উদ্দেশে কৌলদিগকে কপট ব্যবহার করিবার ব্যব 
দেওয়া হইয়াছে । 

হানী স্তুজন্দিযা ্ুহ্যান্ হিল স্তৃজ্ান্ত ইহিজীম্। 
ভিাহালী অজীল্ ইনী মীমী শ্রীম্মীহন: ॥ 

নিরুত্তর তত্ব, গ্রথম পটঃ 
রাত্রি-যোগে কুলক্রিয়। এবং দিবাভাগে বৈদিক ক্রিয়া! করিবে | এইকপ ছি 

ভিন্ন যোগ করিয়া যোগী ব্যক্তি দ্িবারাত্র দেবীর অচ্চন1 করিবে। 

স্সন্ল:মাল্লা দিনা: ঘলাযা উহ্যনা ললা:। 

নালাভৃনপ্রবা; জীবা নিশ্বহক্নি মন্তীনবী % | 
অন্তরে শান্ত, বাহিরে শৈব, সভা-মধ্যে বৈষ্ণৰ এই রূপ নানাবেশধারী কে 

সমুদায় ভূমগ্ুলে বিচরণ করিয়া! থাকেন। 

পুজা ছুই প্রকার; বাহ পুজ| এবং অন্তর্যাগ । গন্ধ, পু, ডগ 

পানীয় প্রদানাদি দ্বার! যে পুজ! হয়, তাহাই বাহ পুজা, এবং চিত 

পুষ্প, প্রাণরূপ ধুপ, তেজোরূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি করি 

উপচারাদি দ্বার! যে আন্তুরিক সাধন, তাহার নাম অন্তর্ধাগ। ঢং 

ভেদ এই মন্তর্যাগের প্রধান অঙ্গ । 
পপি পপ শশী পিপিপি পপীপিসপীপিপপাসপপীপাপপাশি জপাশিশাপ লী পিপি পপি িশি তাপ পিসি শী শশী পপ পেশী রঃ 

* কাশীনাথতর্কপঞ্চানন-প্রণীত শ্যামাসগ্তোষণ গ্রন্থে ছুই প্রকার গৃহ ৪ 

ধুতের বিষয় লিখিত আছে; মবান্ত ও বাক্ত। তন্মধ্যে অব্যক্তাবতে। রঃ 

উল্লিখিত শ্যামারহণ্যের মতই লিখিত মাছে, আর ব্যক্ত গৃহস্থাবধূতের লগ 

রূপ বর্ণিত হইয়াছে। হথ| | 
গ্ঙ্গীন্যক্লীতিঘান্যানূণি বনি ঘ্ুকা হঙ্ধনব্লানতান: | 

লিনুহীতন্লাত: জিবধুষ লগ্তলা হ্গমাত্যানূষীন: | ৰ 

ী 
রত 

গৃহস্থাবধৃত্ত দুই প্রকার; ব্যক্ত আর অব্যক্ত । ত্াধে বাঞ্ত টা 

যুক্ত, রক্ত বস্ত্রে আবৃত, ললাটে দিন্দুর-যুক্ত ভেজে শিব-ন্ববূপ। রত? 

শে বার পানি হাক 1 



গশ্বাচারী ও বীরাঁচারী ১৬৭ 

তন্ত্র ষট্চক্রের বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, গশ্চাৎ লিখিত হই- 
তেছে। মেরুদণ্ডের ছুই দিকে ইড়! ও পিল নামে ঢুইটি নাড়ী আছে। 
এ ইড়ার দক্ষিণে এবং পিঙ্গলার বামভাগে স্থনুম্ন। নাঁড়ী মস্তক পর্য্যন্ত 
ঝাপ্ত হইয়। রহিয়াছে । এই স্ুস্থম্না নাড়ীর মধ্যে বজজাখ্যা নাড়ী ও 
তাহার অভ্যন্তরে চিত্রিণী নামে একটি নাঁড়ী অবস্থিত আছে। শরীরের 

মধ্যে স্থান-বিশেষে হুসুম্না নাড়ীতে গ্রথিত সাতটি পল্প কল্পনা করা হই- 
যাছে ; আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞ! ও সহত্র- 

দল। আধার-পন্ম পায়ুদেশের কিছু উদ্ধে স্থুম্ুন্না নাড়ীতে সংলগ্ন । 

ভাহার চারিটি দল; সেই চাঁরি দলে বং শং বং সং এই চারিটি বর্ণ 

আছে। এই পম্মের মধ্যে ধরাচক্র নামে একটি চত্ুক্ষৌণ চক্র আছে, 
তাহার আট দিকে আটটি শূল। মধ্যস্থলে পৃথিবীবীজ লং এবং কর্ণিকা- 
মধ্যে একটি প্রিকোণ যন্ত্র চিহ্নিত রহিয়াছে । এই পঞ্পের মধ্যে লিঙ্গ- 

রূপী মহাদেব অবস্থিতি করেন, এবং তাহার অমৃত-নির্গমন-স্থানে মুখ লগ 

করিয়া সর্পরূপা কুগুলিনীশক্তি বাঁস করিয়! থাকেন; স্বাধিষ্ঠান পদ্ম 
লিঙ্গ-মুলে অবস্থিত। তাহার ছয়টি দল; সেই ছয়টি দলে বং তং মং যং 

রং লং এই ছয়টি বর্ণ আছে। এ পনের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি বকুণ, 

মণ্ডল ও সেই মণ্ডলের মধ্যে অর্দচন্দ্র ; তাহাতে বং এই বর্ণ অস্কিত 

মাছে। এ পদ্মের মধ্যে বারুণী শক্তি স্থিতি করেন। মণিপুর পঞ্স 
নীভিমূলে অধিষঠিত। তাহার দশটি দল ; সেই দশ দলে ডং ঢং গং তং 

ৰং দং ধং নং পং ফং এই দশটি বর্ণ লিখিত আছে। এ পন্মের মধ্য- 
ছলে ব্রিকে।ণ অগ্নি-মগ্ডল। সেই ত্রিকোণের তিন পার্খে স্বস্তিকাকার 

তিনটি ভূপুর এবং মধ্যস্থলে রং এই বর্ণটি চিহ্নিত রহিয়াছে । এই 

গানুর মধ্যে লাঁকিনী শক্তি অবস্থিতি করেন। অনাহত নামক পঞ্ম 

ইদয়ে অবস্থিত। তাহার দ্বাদশটি দল ; সেই দ্বাদশ দলে কংখং গং ঘং 
খ্» _ 



১৬৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

পঞ্লের মধ ছয় কোণ বিশিষ্ট বায়ু মগুল এবং তন্মধ্যে যং বীজ বিমান 

রহিয়াছে। সেই পল্পে শিব ও কাকিনী শক্তি বাস করেন। বিশুদ্ধ 

নামক পদ্ম ক৯-দেশে অবস্থিত। উহার ষোড়শ দল; সেই ষৌড়ণ 

দলে অং আং ইং ঈং উং উং খং ক্বং ৯ ইং এং এং ওং ও অং আঃ 

এই ষোড়শ বর্ণ লিখিত আাছে। সেই পল্সের মধ্যম্থলে গোলাকার চন 

মণ্ডল, এবং তাহার অভ্যন্তরে গোলাকৃতি নভোমগুল ও হং বীজ বর্ধ- 

মীন আছে। সেই পন্মে শাঁকিনী শক্তি অধিবাস করেন। জ্রমধ্য 

না| নামক দ্বিদল পল্ম, তাহার দুই দলে হং ক্ষং এই দুই বর্ণ, তাহার 

মধ্যম্থলে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি ও সেই শক্তির মধ্যে শিব অবস্থিতি 

করেন। এই পদ্সে হাকিনী শক্তি বাস করিয়৷ থাকেন। ইহার কিছু 

উর্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্ম! আছেন। তাহার উপরিভাগে চন্দ্রবিন্্, তু 

পরি শখ্িনী নাড়ী, এবং সর্বেবাপরি সহজ দল পাল্স। তাহার 'পঞ্চাণং 

দলে আকার পর্যন্ত সবিন্দু পঞ্চাশত বর্ণ আছে। এই গল্পের মধ 

গোলাকৃতি চন্দর-ম গুল, তন্মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র, এবং সর্বব-মধ্যে শিব. 

স্থানে গরম শিব অবশ্থিতি করেন। 

এইক্ূপ লিখিত আছে যে, সাধকে নিজ গুরুর উপদেশামুসা 

শরীরস্থ বায়ুর যোগে অগ্নির গতি দ্বারা কুণ্ুলিনী শক্তিকে উদ্বেজিত 

করিবে। পরে 2 এই বীজ উচ্চারণ পূর্ববক তাহাকে চেতন করি 

চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যগত পথ দিয়া! মূলাধার অবধি আঙ্জ পর্যন্ত ছা 

পদ্কে এবং মুলাধার, অনাহত, আজ্ঞা এই তিন পঞ্দে আবশ্থিত তিন 

শিবকে ভেদ করিবে। আনন্তর কুগুলিনীকে সহত্রদল কমলে গ্থীগণ 

করিয়া তত্র-স্থিত পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করিবে। তাহার গ 

উভয়ের পহযোগ দ্বার! যে পরমামৃত গলিত হইবে, তাহ! পান কর্ম 
রব 

এ পূর্বোক্ত কুল-পথ দ্বারা কুগুলিনীকে মূলাধার পরে জানান 
করি 

] 
শে আসাতারী বাঞ্জি দা 



পশ্বাচারী ও বীরাচারী। ১৬৯ 

মাংসাদি দ্বারা ভগবতীর অর্চনা করে, কুলতন্ত্রের মতে তাঁহার।ই হার 
প্রিয় সাধক । 

নঘানাযামনিন্তা যন গিয়া ইনি লাই 
ঘলপরযন্লি বই লঙ্া জবাক্যা সিসিনামনরম | 

কুলার্ণব। 
সেইরূপ, যে সকল অন্তর্ধাগ-নিষ্ট ব্যক্তি ভক্তি পূর্বক স্বহস্তে মদ্য-মাংস অর্পণ 

করেন, তাহারাই প্রিয় ; দেবি! তত্তিন্ন কেহ প্রিয় নয় &। 

বৃহা মন্ধি: জিনীলাধ নব্রনীমং: ক্রঘম। 
নমবীবব্যান্ মঘুন্দল ক্সানন্হীলীন্ৰ হব স্॥ 

কুণার্ণব। 

সুর! শক্তি-স্বরূপ, মাংদ শিব-স্বরূপ এবং এ শিব-শক্তির ভক্ত লোক স্বয়ং 

ভৈরব-স্বদ্ূপ। এই তিনের একত্র সংযোগ হইলে, আননস্বরূপ মোক্ষের উৎপত্তি 

ইয়।া। 

* কৌল-পান্ত্রকারেরা নিজে মরযাদি গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হন নাই। অন্ত অন্ত 

সকল গ্রকার উপাসককেই তাহা ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। 

উন নব ই ঘাধী ঘৰ ববনক্জন। 

শীত দাগনন ঘা লন জন্বাজন নাগা ॥ 

গত্হরালঘিন্রান্লনহিলাহিণু সাক্ননি। 

নিলাবিদিমিনাধ্াথ্ দুজন শ্রিপর্ধ লনন্॥ 
কুলাণব। 

শৈব, বৈষ্ণব, শান্ত, সৌর, বৌদ্ধ, গাণ্ুপত, সাংখ্য, কলামুখ ব্রত, দক্ষিণা" 

চার, দার্শনিক, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং বেদাচারাধি সমুদয় মতে মদা-মাংম 

বাতিরেকে পৃজ| করিলে সে পুজা নিচ্ষণ হয়। 

 মন্ুষ্যের মনের ভাব জর্ধত্রই সমান। এই বিধি অগ্নুসারে শাকের 

যেরূপ মাংসকে শিব এবং মদ্যকে শক্তি মনে করিয়! ভোজন পান করেন গেইরূপ 

রোমান কেখোলিক নামক গ্রীসটীয় সম্প্রদ্ায়ীরা পিককে শ্ীষ্টের মাংস এবং মদাকে 
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বীরাচারীর! মধ্যে মধ্যে চক্র করিয়। দেব-দেবীর সাধনা করেন, এ- 

প্রদেশে ইহ। প্রনিদ্ধই আছে। এস্থানে স্ত্রীচক্রের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত 

হইতেছে, পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে । এইরূপ ব্যবস্থা 

আছে যে, সাধকের! চক্রাকারে বা শ্রেণী ক্রমে আপন আপন শক্তির 

সহিত ললাটে চন্দন প্রলেপ করিয়! যুগ যুগ ক্রমে ভৈরব-ভৈরবী-ভাবে 

উপবেশন করিবে, এবং মধ্যস্থিত কোন স্ত্রীকে সাক্ষাৎ কাঁলী বোধ 

করিয়। মগ্ঠমাংসাদি দ্বার! তাহার অচ্চনা করিতে থাকিবে । কিরূপ স্ত্রী 

লোককে এরূপ পুজা করিতে হয়, শাস্ত্রে তাহার বিবরণ আছে। 

নঠী জাপান্বিকী লা হজন্দী লামিনাত্লা। 

ন্াক্স্থী মৃকুজ্ন্মা বর নঘা লীঘানন্ন্মন্দা ॥ 

ললালাজাবহ্স জন্যা ব্ব লননন্যা: সীন্লিনা: | 

বি্রমবহ্য্রঘুনা বচ্পাহন জুল্বান্তলা । 

কৃরতীনলত্জ্দনা হীবীলাব্যম্ান্বিলী | 

ঘুজনীযা দমন ন নল: বিভিমন্তৃত্বনম্ ॥ 

গ্প্তনাধন তত্ব) গ্রথম গটগ। 

মটর, কাঁপালী, বেশ্যা, রঞ্গকী, নাপিতের ভাধ্যা, ্রহ্ষণী) শূত্রকন্ত, গোপ-্া 

মালাকার-কন্তা এই নয় প্রকার স্ত্রীলোক কুলকণ্তা। বিশেষত; প্র-পুকষ-গািনী 

বিদগ্ধ হইলে, কল স্ত্রীই কুলস্তী হয়। রূপবতী, যুবতী সুশীল ও ভাগরতী 

শ্রীলোকের যত পূর্বক পূজ। করিবে; তাহ হইলে নিশ্চিত সির্ধি-লাভ হইবে !। 

শা 

পোপ এ জল পাশ শীশি মি 
পল শাসিত ৭ 

২ ০০৮ পলক পাশিপিপস্পাপা ৩ 
শা শিপ পা 

*য়েবভীতদ্থে চণ্ডালী, যধমী, বৌদ্ধা। রজকী প্র্ৃতি চৌষটি গ্রকার রঃ 

ীর বিবরণ আছে। নিরুত্তরতগ্কার বলেন, এ মকল চণ্ডী রঞ্জকী ঃ 

পর বর্ণ ধা বর্ণসন্কর -বোধক নয়) কার্ধা বাঁ গুণের বিজ্ঞাপক। বিশেষ বিঃ 
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এ চক্জ-গত পর পুরুষেরাই এ সমস্ত কুলল্ত্রীর প্রকৃত পতি; কুল- 

ধর্ম বিবাহিত পতি পতি নয়। 

দুলাজান' নিলা লান্ ঘু্ম' মলমা ব্য্ীন। 
দুলাল্সাী ন্ব হুজি দ্য অবিলীমধিন্। 

উত্তর তত্র 

পুজা-কাল ভিন্ন অন্ত সময়ে পর পুরুষকে মনেতেও স্পর্শ করিবে ন। 

দেবেশি। পূজা-কালে বেশ্তার ন্যায় সকলের পরিতোষ করিবে। 

াহলীল্লঘনি; জঙ্মাহামনীরাঘলিনা:। 

ম দলি: জ্র্জাথাত্ব ল অনিষ নিনান্িন: ॥ 

বিনাক্টিনঘনিন্সার নূলষা' ন জনাব ন। 

নিল্লানতিন' নি" লন ন্যজন্তবীন্নন্ধাহি ॥ 
, [নরুতর তদ্ব। 

আগমোক্ত পতি শিব-স্বরূপ; তিনিই গুরু মেই পতি কুলন্্ীদিগের গ্রকুত 

তি; বিবাহিত পতি পতি নয় - কুল-পুজায় বিবাহিত পতি ত্যাগ করিলে দোষ 

চ় না। কেবল বেদোক্ত কর্মে বিবাহিত গতিকে পরিতাগ করিবে না। 

এপ এসসি পপ পপ পাপী পিপিপি শী 

কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, মকল-বর্ণোদুব কন্যাই এ সমস্ত বিশেষ বিশেষ নাম গ্রাপ্ত 

হইয়া! থাকে; যেমন 

দুলারজ্ঘ অনান্তীক ব্লীওনব্যা গন্াস্যন্। 

ঘলবঘ্ঘাযলা হয্যা জী ঘা সন্সীতিনা। 

স্সান্মাল নীঘগ্রক ঘা ঘক্রলা দগ্যসতুগু। 

ঘজনন্বীক্না বগা নীদিলী না দক্ীলিনা ॥ 

পুঞ্জা-দ্রবা দেখিয়া! যে কোন বর্ণো ভব! কন! রজো হবসথা গ্রকাশ করে, তাহাকে 

রঞ্জকী নিল 5 ০৮ শি এ ০৯ সি ২ * 
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সাক্ষাৎ কালী-স্বন্ধূপা উক্ত কুলনারীর পুজা করিয়া মছ্যা-শোধনাদি 

পূর্বক পান করিতে হয়। 

ঘিন্নুংনিনবক্জ' মাহী দাথী নব লহিহাঘনল্। 

জলা দিই হ' আআ্হ্ৰঘা হনীঘ্ব ভ্বিন্সতীম্ ॥ 
গ্রাণতোধিণী-ধৃত বচন। 

ললাটে গিন্দুর-চিহ্ন এবং হস্তে মদিরাসব ধারণ করিয়া গুক্ু ও দেবতার প্যান 

র্বক পান করিবে। 

হস্তে স্ুরা-পাত্র ধারণ করিয়। তদগত ভাবে এইরূপ বন্দন! করিতে 

হয়। 

সীল হবীন্্বদনিলষত্বন্লান্বন স্লাবিন 

বল্াধীক্বঘামিনীকযন্ম: ঘি; ঘলাহাপ্রিনম্। 

ক্সানন্হান্ঘনজ লক্টালজলিহ ঘাল্বান্ লিত্ব্তাল্রন 

ন্ই আীসঘল' জহাক্নজমন' াল' নিম্যজিসহল্ ॥ 

শ্তামারহত্য। 

মহাদেবের শির-স্থিত, চন্দ্রের অমৃত দ্বারা প্লাবিত, এবং ক্ষেত্রপাল, যেগিনী' 

গণ, দেবগণ ও লিদ্ধগণ কর্তৃক আর্াধিত, এবং মহাত্ম-ন্বরূপ॥আননা-সাগর, সাক্ষাং 

তিখগ্ডামৃত, শুদ্ধি-প্রদায়ক ও হম্ত-কমল-স্থিত এই প্রথম পাত্রের বন্দন! করি] 

এইরূপ বিশেষ বিশেষ মন্ত্র রা পাঁচবার পাত্রের বন্দনা করিয় 

পীচ পাত্র গ্রহণ করিবে, পরে যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল নাহ? 

সে পর্য্যন্ত পান করিতে থাকিবে । 

ঘ্রানল ভন শভিতানল ত্বব্ধন লল:। 

নানন্ নান' স্জন্নল্থ সহ্যানলন: অহল্। 
প্রাণতোধিণীশ্ধৃত বচন। 

যে পর্যন্ত দৃষ্টি চঞ্চল ও মন বিচলিত ন! হয়, সে পর্যান্ত গান করিবে। তাহার 
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ইহার পর, চক্রীদের কল্যাণ ও তদীয় বিপক্ষদের বিনাশ উদ্দেশে 
ান্তি-স্তোত্র পাঠ করিবে, এবং তদনস্তর আনন্দ-স্তোত্র পাঠ করিয়। 
গন্য অন্য কুল-কাধ্যের অনুষ্ঠান করিবে। | 

দীল্লা লতা মন্ হবীন' মান: কমন: | 
নব্বীবক্রলিহন: স্তবন্জাহী বলাস্ইন্॥ 

কুলার্ণব। 
কুলতৈরব-সথরূপ সাধকে মদ্য পান করিয়! স্তব পাঠ করিবে, এবং কুল-স্্রী- 

সরে প্রবৃত্ত হই কুল-কার্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। 
তাহার পরে আনন্দোল্লাসের আরম্ত হয়। এ ব্যাপারের সবিশেষ 

না করিতে হইলে অত্যন্ত অশ্লীল হইয়। পড়ে এ নিমিত্ত তন্ত্-শাস 
ঠিতে তাহার কিছু মূল বৃত্বান্তমাত্র উদ্ধত হইতেছে। 

নাহতুন্্ নীব্্তর জ্ান্রান্ধান্' ন ন্িহ্বণ। 
বহন মাহ্লঘন্মন্বিহিন্যাক্সা হবি ॥ 
নল অহ্যন্ জনন জন্ধ আ্যম' না ঘি নাহ্যমন্। 
নন্ বল্ন ইননাদীন্টী জাহন স্্তব্বি। 
অন্দীজমদদব' নন্হা বলাপিহমিঘীয়ন। 
বিঙ্গিা দুজল' ইনি হুইল" দহ নন্তি: ॥ 
ঘুকি:ব্তান্ সলিঘতীম:হীল' ননুজামামযযদ। 
্যাধী$নযনতব্র: জব্ভুনিস্বনলন্দিতা ॥ 
লীন ত্যাললীম্ানি সন অন্হন' মীন্। 
নছনন্যাৰ শ্রলা লালা ঘা বিভা ঝা বব লনৃল্গিযা ॥ 
বাকল' লামলঘান: ঘতুন্সাল নিলুন্মনন্। 
মল নিন্গিযা ইত্তি বীনদুন্মলিমীযণী ॥ 
অঙ্গ $ভিসিন লীহবিলী শীমাসীিলসী আলহাজ? | 
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ঘন: স্ৃত্ছন্নি ঘাত্রহ্সানানিআন্সাজসনীন্ছিনন। 
লিমা অহন দান নিম্্াধ্া লিনবন্নি ত্র 
মন্না ব্রত লক্গনা জান্লান্মলঅন্বব্নন। 

নগ্ন ভ্্মস্বাণি দীভীওন্লীল্লাঘঘহূন: ॥ 

স্্ম: ঘ্বম' লীস্থাহাবিত্রন্মত্রুলাালাম্। 
স্্ছন্নি জনি ঘুন্না জছ্ন জা অলিস্কাননা। 

ওত্যান ন্দিলিহ ভ্ন্ন বরে জিনানন' ভিন 

ঘব্ব বছর মিহি দাঘঘন্নি ব্বিষ; ভ্বলান্ ॥ 
ভর" ঘুব্ব ছিম্রা নিলিসন্নি দিম্বানল। 

নন্ঘন্ম্য মানাবি ম্যজ্লানি ল্ আান্মনি ॥ 
লা মিব্ঘি লুল্মন্নি লতামাব্ভালি মহিন: । 

ক্সব্নানান্ জব্নান্ান্নলব্সভালৰ্নীননম। 

মন্ন্লন্দহনিন্যা্ঘ লুত্যন্লনি জনা: ॥ 

মীবিনীলব্লন্নাম্ষ সলন্নি দলহীব্যি | 

লবান্তুলাস্ম ঘীনিন্য: ঘনন্নি দ্বক্মীঘছি। 

মলাব্ঘত্তত্' দৃষ্ স্মৃন্নি নব অহহ্সহ্ম্॥ 

কুলার, পঞ্চম খণ্ড । 

শানে যত দূর বাবস্থা মাছে, মানুষে কি তত দূর নির্লজ্জ হইয়া 

বাবহার করিতে পারে ? এক বার কিছু গলাধঃকরণ হইলে না গারি 

বারই বা বিষয় কি? 

মনুষ্ের মন যত বিকৃত হউক না কেন, তথাপি লোকের দাঙ্গা? 

এরূপ কণ্্ম করিতে লজ্জা বোধ হয়, অতএব তন্রকর্তারা অতি সংগে 
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ননিন্ল স্বন্বাসি ব্বঙ্গমত্য মহান্তুজান্। 

হনম্বন্মননা নান্মা নস্থিনন দক্ামখবন্। 
নক্ধীমীজন স্তরলান লাসিনত্ব ঘমান্বংন্। 

মনা ঘহদ্যহ্নান লীঘমস্ক দযনন: ॥ 

প্রাণভোধিণী। 
চক্ত-মধ্যে মদিরা-মুগ্ধ ব্যক্তিদিগকে দেখিক্জ। হাস্য ও নিন্দা! করিবে না, এবং 

এই চঞ্রের বার্ত। বাহিরে প্রকাশ করিবে না। তাহাদের নিকটে ভোজন কারবে, 

মতি আচরণে বিরত থাকিবে, ভক্তি পূর্বক তাহাদিগকে বক্ষ! করিবে এবং যন 

 পুর্বাক গোপন করিয়া রাখিবে। 

.. ভন্ের মধ্যে লতীসাধনাদি অধিকতর লজ্জাকর ও ঘ্বণাকর যে 
সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা আছে, পাঠকগণের স্মক্ষে তাহা উপস্থিত করা 

কোন রূপেই শোভা পায় না। ধাহাদের জানিতে ইচ্ছা 'হয় কুলার্ণব, 

€প্তসাধন তন্ত্র, নিরুত্তর তন্ত্র শ্যামারহগ্া, প্রাণতোধিণী প্রভৃতি দেখি- 

পেই জানিতে পারিবেন । লতাসাধনে একটি স্ত্রীলৌককে ভগবতী জ্ঞান 

+রিয়! মগ্ঘ-পানাদি সহকারে তাহার সাধন করিতে হয়। উহাতে তাহার 

এবারের গুহা!গুহা নানাস্থানে মন্ত্রজপ এবং আপনার ও তাহার অঙ্গ- 

ণিশেষের পুজ| বন্দনাদি পুবঃমর স্ত্রাপুরুষঘটিত ব্যাপারানুষ্ঠানের 
গরাকাষ্ঠ প্রদর্শিত হইয়! থাকে । ভন্ত্বিহিত স্রাপান ও পরশ্্রী-গমন 

গরভৃতির ন্যায় মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি নর-হত্যা ও পর-গীড়াও শাস্ত্রীয় 

কিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। 

ান্নিনগ্যাহ্বষমনানি নিরমীন্বাতন নগ্তা। 

মাহব অবীঘালি অত. জনা সজীলিনল্। 
যোগিনীতন্, পর্ব খণ্ড 

পরমেশানি! শাস্তি, বণীকরণ, ত্স্তন, বিদ্বেষণ। উদ্চাটন। মার এই ছয় 
গে পপ শি পনি লি রর 
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সানযিন্ন' ভলী: দান ঘলনাধ' লনঘাহ্থল্। 

নীঘম্বালালিনলন জী: সত্ব নিনজ শ্রনূ॥ 
প্রাপতোধিণী-ধুত বচন 

কৌলঘের প্রায়শ্চিত্ত, ভৃগুপাঁত, সন্্যাস, ব্রত-ধারণ, তীর্ঘ-বাত। এই পাঁচ 
বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োক্ষন নাই; তাহ! একবারে পরিত্যাগ করাঃ 

তাহাদের পক্ষে বিধেয়। 

নানাপ্রকার সাধনের মধ্যে শবসাধন বীরাচারীদের একটি প্রধান 

সাধন। অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে অথব| কৃষ্ণ-পক্ষীয় মলগলবারে শৃন্ 

গৃহে, নদী-তীরে, পর্বতে, নিভ্ভন স্থানে, বিল্ব-বুক্ষ-মূলে বা! শশান, 

ভূমিতে অথবা তাহার সমীপ-বন্তী বন-স্থলে সাঁধন। করিতে হয়। সাধকে 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে মদ্যাদি উপচার লইয়া সাধনার স্থলে উপস্থিত 

হয় এবং তথায় গুরু, গণেশ, যোগিনী প্রভৃতির পুজা করিয়! বলিদানা? 

সাধন পূর্বক শব আনয়ন করে। কিরূপ শব প্রশস্ত, পশ্চাৎ লিখি 

হইতেছে। 

যভিনিত্ সু্বনিত্ব স্বাব্রনিত্র' নতান্থনম্। 

নজ্লিত্্' অপতৃষ্ট স্বাব্ভানস্বামিননুনজম্ ॥ 

নয ভবন হব হছে লঙ অনুত্অবম্। 

মলাঘলনিগৃল্যত্ব বন্মুবব ব্বন্িলল্॥ 
তন্তসার-ধুত ভাবচুড়ামপি-বচন। 

ধে চণগ্ডাল যষ্টি, শূল, খঙ্জা ঝা বছের আঘাতে কিতা সর্পদংশনে গাণ-তাগ 

করিয়াছে, অথব1 অভিভূত, জল-মগ্ন বা সুখ-যুদ্ধে পলায়ন-পরাম্মুখ হইয় মৃত 

সুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি হুন্দর কান্তি-বিশিষ্ট শৌর্যবান ও তরুণ-বয 

হয় তাহা হইলে শবসাধনার্থ তাহার শব আনয়ন করিবে। | 

সাধকে শব আনয়ন পূর্বক তাহার পূজা! করিবে এবং গর মে 

এপার এস তত মল তপন পরিজ তবিণ-চর্ঘ্ ও কন্ধল শ্থাগন করি 
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রাখিবে। অনন্তর ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতির পুজা করিয়! ও কিছু দুরে 

এক জন উত্তরসাধক রাখিয়া পুজার সামগ্রী সম্বলিত শবারোহণ করিবে, 

এবং দেবতার অগ্চনাদি করিয়া! জপ করিতে থাকিবে। 

| শবসাধনের সময়ে এরপ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা 

£আছে যে, তাহা করা দুরে থাকুক, পাঠ করিলেও ভয় পাইতে হয়। 

নবহল্সান্্ী ঘমাহাম সু্তলাবানিলুমিন: | 
নন নিল লনা লন্মরন্বানিলুমিন: | 

হমগান ব্বামক্জ্প্রা ঘললঘিত্ীদহীমনন্॥ 
হামারহ্স্য। 

কর-কাঁধ্ী গ্রহণ করিয়! মুণ্ডমাণায় বিভূষিত হইবে, এবং তদীয় রক্তের 

তিলক ধারণ ও শরীরে তাহার ভশ্ম লেপন পুক্বক শ্বশানভূমিতে পুনঃ পুনঃ জপ 

করিয় সর্ব সিদ্ধি গ্রাপ্ত হইবে। 

লন্থামীলনবীব্ত ঘতীষ ঘন: ক্যিন:। 

জ্রামমস্থিসনিসান্যা সবন্ৃহিদ্ব অনান্ ছিদীন্। 
নবন্বাব্ম হ্তু্লাষ বীঘানিমিবল্নান্। 
মত্ৰ ব্বনন্মলান্বীচ। নল বান্ল্ীভৃদগুজ্ ॥ 
নানননবদুিনবুত্বীনজ্জনান্থিননীল্ল: । 

ল্লা নানন্মন্ব' অন্তরা ঘলসবিত্বীক্রতাননন্॥ 
হ্ামারহন্ত। 

মহ! অষ্টমী এবং নবমীর সদ্ধি-কাণে গ্রামের বাহিরে ছাগ, মহিধ ও মেধের 

শব, এবং দীপ-সংযুক্ত কবন্ধ ও মুণ্ড সমু ঢারি দিকে ক্ষেপথ করিবে, ম্ধ্যস্থলে 
একট কবসধ রাখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিবে, এবং গম্ধর্ব-রূপ ধারণ পূর্বক 

মুখেতে তা, পূর্ণ ও চক্ষুতে অঞ্জন-বিশেষ লিগ করিয়! মন্ত্র জপ পূর্বক স্ব 

মিদধি প্রাপ্ত হইবে | 
০৮ সপ শাটিশ পীশীিশাশী শিশ্ন সিপিিসসপীপীপাপপীা প সপ ০ শীল শিীশীীিশি পতি পিপিপি 

* শুনিতে পাওয়া যাঁয়, অনেকে কালিকার সাক্ষাৎকার-লাভ:গ্রত্যাশায় শব, 
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শক্তি-উপা'সন! নিতান্ত অপ্রাচীন নয়। সাঁত আট শত বতসরের 

পূর্বের গ্রন্থে কোন কোন শক্তি-তীর্থের প্রসঙ্গও পাওয়া যায়। খুষ্টা- 
বের একাদশ শতাব্দীতে বিরচিত বৃহতকথার *% মধ্যে মৃজাপুরের সমী- 

পস্থ বিশ্ব্যবাঁসিনীর নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে । প্রথমকার মুসল্- 

মান্ বাদসাহেরা নাগরকোটস্থ জ্বালামুখীর প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করিতে 

বিমুখ হন নাই । ফিরোজ নামে একটি বাঁদসাহ ১৩৬০ তের শত ষাট 
খুষ্টাব্দে যখন নাগরকোট অধিকার করেন, তখন তথায় জ্বালামুখীর 

বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। এ এ সময়ের অনেক পূর্বেও যে ভারতবর্ষে 

শক্তি-উপাসনার প্রচার ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই ণ। 

ষদ্দিও দক্ষিণাচারতন্্ররীজে গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর দেশীয় লোক 

শুদ্ধাচারী শক্তি-উপাঁসক বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশেই এ 

ধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রবল । এখানে যেমন দুর্গা, কালী জগগ্ধাত্রী প্রভৃতি 

নানাবিধ শক্তি-মুক্তির প্রতিমা নিপ্্মাণ করিয়া অর্চনা করা হয় এবং 

বিশেষতঃ আশ্বিন মাসে যেরূপ উৎসাহ ও সমারোহ পূর্ববক দুর্গোত্সবের 
৬া্পসসপালাতা শাপলা 

সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াতে, নানা বিভীষিকা"দর্শনে ভীত ইইয়। একবারে ক্ষি 

হইয়| গিয়াছে । 
* বৃহৎ কথা-প্রণেত। মোমদেব গ্রন্থের উপসংহার-কালে লিখিয়াছেন। 

কাশ্ীরাধিপতি হর্যদেবের পিতামহীর শ্রবণ-নুখার্থ এই পুস্তক বিরচিত হইণ। 
তাহাতে এ হ্ধদেব কলসের পুত্র, অনস্তের পৌন্র ও সংগ্রামরাজের গ্রুপৌও 

বলিয়। লিখিত আছে। বাজতরঙ্গিণী ও আইন আঁকবরির সহিত এঁক্য করিয়া 

হর্ষদেবের এইরূপ বংশাবলী সপ্রমাণ হইয়াছে । এ রাজা ১০৫৯ দশ এত্ত 

উনযাঁট খ্রীষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়! দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব কবেন। 

অতএব বৃহৎকথ। এ সময়ে অথবা তাহার কিছু অগ্রপশ্চাৎ লিখিত হইয়াছিণ 

তাহার সন্দেহ নাই ।-_-09270011) 0016069] 819£52176) [৭০,15064 

+৮ ও ৯ পৃষ্ঠা দেখ। 
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ব্যপার সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেরূপ আর কুত্রাপি হয় না। ফলতঃ 

বঙ্গভূমি বামাচারী ও দক্ষিণাচারী উভয় প্রকার শাক্ত-সংপ্রদায়েরই 
প্রধান স্থান। 

চলিয়ীপন্থী। 
রাজস্থানের অন্তঃপাতী জয়পুর! যোধপুর প্রভৃতি নানা স্থানে এই 

সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। ইহার। শক্তি উপাসক এবং অনেকাংশে বামা- 

ঢারী শাক্তদের ন্যায় ব্যবহার করিয়! থাকে। ইহাদিগের গুরুদের নাম 

চক্রেশখ্বর। প্রত্যেক গুরুর একজন কোঁতোয়াল ও একজন সহকারী 

কোঁতোয়াল এবং কতকগুলি শিষ্য থাকে । ইহারা মধ্যে মধ্যে রাত্রি- 

যোগে কৌলদিগের ন্যায় চক্র করে। চক্র-সাধনার নিমিত্ত কোন 
স্থান নির্দিষ্ট নাই ; যখন যে স্থানে সুবিধা বোধ হয়, তখন সেই স্থানই 
মনোনীত করিয়া! লয়। চক্র আরন্তের কিছু পূর্বে এ স্থানের এক 
পার্খে গুরুর আসন ও তাহার দক্ষিণে কোতোয়াল ও সহকারী কোঁতো- 

যালের দুই খানি আসন প্রস্থৃত থাকে, এবং তাহার সম্মুখে সথরা-পরিপূর্ণ 

একটা বড় পাত্র আর একটি শূন্য কুস্ত স্থাপিত করা হয়। গুরুর আসনের 
বাম দিক হইতে সহকারী কোতোয়ালের আসনের দক্ষিণ দিক্ পর্যন্ত 

এ স্থুরা-পাত্র ও শূন্য কুস্ত বেট পূর্বক চক্রাকৃতি করিয়া ছুই দুই 

জনের বিবার উপযুক্ত স্বতন্ত্ স্বতন্ত্র আসন পাঁতিয়। রাখা হয়। চক্রের 

সময উপস্থিত হইলে চক্রেশ্বর অর্থাৎ গুরু, কোতোয়াল ও সহকারী 

কোতৌয়াল তথায় অঙিয়। আপন আপম আসনে উপবিষী হন ও শিষ্যে 

রাও স্বীয় স্বীয় ভার্ধ্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে আগমন করে। 

স্ীলোকের! সকলেই আপন কীচলিগুলি এক স্থানে একত্র রাখিয়! স্বতত্ত 

এক দিকে উপবেশন করে, এবং পুরুষেরাও সেইরূপ অন্ক এক স্থানে 



১৮৪ ডারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

একসজে উপবিষ্ট হইয়া থাকে । পরে ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এ 

কাডলস্ডদি লই উল্লিখিত শুন্তকুস্তের মধ্যে রাখিয়া দেয়, পশ্চাৎ 

কোতোয়াল আপন আসন হইতে উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত স্রা-পাত্র হইতে 

এক পাত্র সুরা উত্তোলন করে; করিবামাত্র, চক্রেশ্বর শিষ্যদের পুরুষ- 

দল হইতে ইচ্ছামতে যে সে এক জনকে আপনার নিকটে আহ্বান 

করেন,এবং সেই আহ ত ব্যক্তি নিকটে আসিলে, তাহাকে বাম-পার্খবস্থিত 

আসনে বসিতে আদেশ করেন । পরে সহকারী কোতোয়াল উ্থিত 

হইয়। উল্লিখিত কুস্ত হইতে একটি কীচলি উত্তোলন করে । করিলে 

শিষ্যারা সকলে এ কীচলির প্রতি এক দুষ্টে দৃষ্টি-পাত করে, এবং উহ 

যে ব্যক্তির কাচলি, সে চিনিতে পাবিলেই, অবিলম্বে সেই আহত 

পুরুষের বাঁম ভাগে উপস্থিত হইয়া তাহার অহিত একাঁসনে উপবেশন 

করিয়। থাকে । পরে সহকারী কোতোয়াল নিজ হস্ত-স্থিত কীচলি এবং 

কোতৌয়াল নিজ হস্ত স্থিত স্রাপাঁর এ ভ্ত্রীলোকটিকে অর্পণ করে। 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় শিষ্য শিষা, স্ত্রী পুরুষে দুই ছুই জনে এক 

এক আসনে চক্রীকৃতি করিয়া বসিয়া যায়। 

এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে যে পুরুষ যে স্ত্রীলৌককে নিজ 

আসনে প্রাপ্ত হয়, সাধনার সময়ে সেই ভ্্রীলোক সেই পুরুষের ভার্্যা 

এবং সেই পুরুষ সেই স্ত্রীলোকের স্বামী-স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হয়। 

এ&ঁ সময়ে তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের ন্যিমানুসারে উভয়ে একত্র স্থুরা-পান 

ও অন্য অন্য ব্যবহার করিতে কুষ্িত হয় না। 

ইহার! কীচলি শব্দের বিকৃতি করিয়া হউক অথবা “ কী” এই 

অংশটি বাদ দিয়াই হউক আপনাঁদের নাম চলিয়াপন্থী রাখিয়াছে 1$ 
পশলা শী 

* আগরা-নগ€-স্থত একটি বাঙ্গালী ব্রক্ষচারীর নিকট এই সম্প্রদ্ধায়ের যেরূপ 

বৃ্বাস্ত শুনিয়াছি, সেইরূপ লিখিত হইল। 
০ 



করারী। ১৮১ 

করারী। 
ইহারা ভগবতীর কালী, চামুণড। প্রভৃতি তয়ঙ্করী মুক্তির উপাসক। 

াদিগকে পূর্ববকালীন কাপালিক ও অঘোরঘণ্টার & প্রতিরূপ বলিলে 

| যায়। তবে এ দুই পুরববতন জন্প্রদায়ীরা নরবলি দিয়া দেবীর 

না করিত, এখন রাজ-শসনাদির ভয়ে সেরূপ অনুষ্ঠান করিবার 

স্তাবনা নাই। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে এ সম্প্রদায় ইদানীং বিদ্যমান 
১১ স্পা পিপপগাতি 

* অঘোরঘণ্টার বিষয় ৯২ পৃষ্টা দেখ। চি ও প্রবোধচন্জোদয় 

টিকে কাপালিকের রূপ বর্ণিত আছে । 

লিনিমন্মাদব্যন্ধলিনৰ: লহ্জপাণ্লালাননযান্ন: লাউরারঘিনন্ধ লাইন: ঘন্ধ অতৰ- 

বনলহাগাতি: ম্যাপ বক্মহতিনবত্তিমুন্ক্জীদীল! জঘান্বীনিনঘামন্ধ: ্বপ্ঘুলাহ্ঘবহাঘন- 

(িধন্জব: গন্দী জহর শ্মন্তীব্যালীঞ বুলি নূষ্কল্ ₹ুলএন্। 

শহ্বরবিজয়। 

চিতা-ভন্বে আচ্ছাদিত-কলেবর, গল-দেশ নর-কপাল-মালায় আবৃত, কপালে 

কজল-রেখা) সুপার কেশ জটা-ভূত) ব্যাপ্-চর্ষের কৌপীন ও কটি-হুত্র। বাম 

্ত করোটি-সুশোভি হ, দক্ষিণ হস্তে শবায়মান ঘণ্ট। এই গ্রকার বেশ-ধারী এবং 

মূ «শু, ভৈরব, অহো কালীশ” নাম অপকারী কাপলিক। 

ূ নলিদ্জারাবঘাজিঘাবিমলন্তানাঘাস্নীস্ক্লনা 

অ্গী সক্মাজজঘান্বল্ঘিনমহানানন ল: দাহয্যা। 

মহা; জলবনীব্জেয্ততিযানল্জীন্তান্ঘাহীল্লল 

হম্বীল: ঘক্দীদন্বাত্নর্খিলি ত্বী নপ্তাবত; ॥ 

প্রবোধচন্দ্রোদয়, তৃতীয়াঙ্ক। 

মামর! মন্তিফ ও বা-ধাতুতে অভিষিক্ত মছামাস দ্বারা আগ্নিতে ছোম করি, 

ধঙ্গণৈর কপাল-গ্থিত মদ্য-পান দ্বারা পারণ। করি, এবং সপ্শ্ছিন্ন মনুষ্য 

কঠোর কঠ-দেশ হইতে নিঃসৃত রুধির-ধারা-প্রতাবে উদ্রতৃত নর-বলি স্থার! 

মছাতৈরবের আর্চন| করি। 



১৮২ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

আছে কি ন| সন্দেহ-ম্থুল। ভারতবর্ষের নানা স্থানে কতকগুলি লোকে 

মাপন শরীরে নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া ভিক্ষা করে, কেহ কেহ 
তাহার্দিগকেই এই সম্প্রদায়ী বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহারা লৌহ. 

শলাকাদি দ্বারা শরীরের মাংস বেধ করে, জিহবা ও গগুদেশ দিয়! তীক্ষ 

অন্তর প্রবেশ করায়। লৌহময় কণ্টক-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে ও 

অঙ্গ-বিশেষে ছুরিক! বসাইয়া দেয়। বাঙ্গালা দেশে চড়ক-পুজার 

সময়েও অনেক ইতর লোঁককে এইরূপ আচরণ করিতে দ্রেখ! যায়। 

ভৈরবী ও ভৈরব । 

ভৈরবীর! শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হয় এবং কুলাঁচার অবলম্বন করিয়া 

ূর্বব-লিখিত ম্য-মাংসাদি পঞ্চতন্ব ব্যবহার করিয়! থাকে । 
ইহারা গেরুয়। বস্ত্র পরিধান, বিভূতি ও রুত্রাক্ষ ধারণ ও ললাটে 

সিন্দুর লেপন করে এবং হস্তে ত্রিশূল গ্রহণপূর্ববক ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিয় 

বেড়ায়। ভৈরবীচক্র প্রভৃতি তন্ত্রোন্ত কুলচক্রেও প্রবেশ করে ও 

তথায় বীরাচারী পুরুষদের সহিত একত্র উপবেশন করিয় সর্ববতোভা 

কুলাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। 
বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতায়, কালীঘাটে ও অন্য অন্য অনেক স্থানে 

ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়! যায়। কাশীতেও কতকগুলি অবস্থিত 

করে। শুনিতে পাই, ইহাদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত কামামক্ত $ 

ইন্জিয়-স্ুখে অনুরত্ত। হইয়া স্বেচ্ছাচারীর মত ব্যবহার করে; কো? 

কৌন তৈরবী একএকটি ভৈরব সঙ্গে রাখে; তাহার সহিত মিলিত হই 

তীর্থ-ভ্রমণ করে ও কুলাচারের নিয়মক্রমে কাধ্য করিয়৷ থাকে। 

দিক) বের 



শীতলাপণ্জিত । ১৮৩ 

শীতলা-পত্ডিত। 
শ্ীতলা বসন্ত, বিস্ফোটক, গলগঞ্ড প্রভৃতি রোগের দেবতা । ইনি 

গর্দভার্ট ও বিবস্ত্র থাকেন, এবং বামকক্ষে কলস, দক্ষিণ হস্তে 

গার্জনী ও মস্তকোপরি শূর্প ধারণ করেন। 
নলালি ঘীনবা ইনী হাঘমহ্আঁ হিযাবনবীল্। 

নাজ লাব্দববী্লা সুঘান্রুনমত্ন্জান্॥ 
শব কলপদ্রম-ধৃত নদপুরাণীয় বচন । 

রীতল| দেবী বিবস্ত্র ও গর্দভারূঢ, তিনি মার্জনী কলদ ও মন্্রকে শূর্প ধারণ 

করিয়। থাকেন; আমি তাঁকে নমস্কার করি। 

ইনি শিবশক্তি বলিয়! প্রসিদ্ধ ; ইহার কবচের মধ্যেও মুগ্ডমালিনী 
কালীর স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । 

বীনা দুল্হিয্মাম ন্সাননয্যা বীমলাঘিলী। 
হৃল্িঘ কৃন্বিষান্জাননী ুষ্ভলা ল্রানিঘ্রাহিষ্যী । 

নি্বন্যা দান্ত না নির্স সুঘান্বুননব্জা। 
মিল গান লা লিন বন্মাজ্স লীঘহা লগ্া। 

নাঘন্সাঁ ঘন না ইনী বা নন্াহিষ্যী। 
ভিমব্ৰহী ঘা দান ভ্লহ্মাঁ ঘলানলী | 

ঙ্সান্মা হিসি লা মানু বনন ঘবীহ্হ্হালী ॥ 

পূর্বদিকে শীতলা, অগ্রিকোণে রোগ'নাশিনী, দক্ষিণে মুগ্ডমালাধারিণী 

দক্ষিণাকালী, নৈর্ধত-কোণে শূর্ণালঙ্কতনমন্তকা, পশ্চিমে সন্মাজ্জনী-ধরা, 

ঝাযু.কোণে কলদ-ধারিণী দেবী, উত্তরে সনাতনী দবিগঞ্থরী এবং ঈলান-কোগে 

ঘোরদর্শনী আমায় রক্ষা করুন। 

শীতলার মন্ত্র ও এ কী হ্রী। কিন্তু অনেকে কেবল হী বীজ 

উচ্চারণ পূর্বক তাহার অর্চনা করিয়া থাকে । 
হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমস্ত নীচ জাতীয় লোকে শীতলা 



১৮৪ ভারতবর্ষীয় উপাপক-সম্প্রদায়। 

সঙ্গে লইয়! ভিক্ষা! করিয়। বেড়ায়, তাহাদিগকে পণ্ডিত বলে। তাহার 

কহে, শীতলা দেবী স্বপ্রে আবিভূভি হইয়। এইরূপ প্রত্যাদেশ করেন, 
'আমি তোমারে অনুগ্রহ করিলাম, তুমি আমাকে গৃহে স্থাপনা করিয় 

পৃজাদি কর যাহার প্রতি এই বূপ অনুগ্রহ হয়, সেই ব্যক্তি পঞ্চিত 
নাম * প্রাপ্ত হইয়। তামা গ্রহণ করে, অর্থাৎ তামার অঙ্গুরীয় মথবা 

বলয় প্রস্তুত করিয়া হস্তে ধারণ করিতে থাকে । 

তাহারা নীচ জাতি, তথাচ নিজেই শীতলার অচ্চনা করে। স্বয়ং 

শীতলার গুণ কীর্তন করিয়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষ। করে ও অস্ত লোকেও 

তাহাদের বাটাতে আসিয়া পূজ। দেয়। ইহাতে তাহাদের সংসীর-শির্বা' 
হের আর অপ্রতুল থাকে না। 

তে 
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* যাহারা গৃহে ধন্ম দেবতা স্থাপন করিয়! পুক্জা করে, তাহাদিগকেও পণ্ডিত 

বলে। তাহারাও শীতলা-পণ্ডিতর্দিগের মত হস্তে তাঅ-বলয় গ্রহণ করে এবং 

নীচ জাতি হইলেও নিজেই ধন দেবতার অগ্চন| করিয়! থাকে । 

বাঙাল দেশের রাঁ় অঞ্চলে এই দেবতার অত্যন্ত প্রীছুর্তাব। এক এব 

স্থানে প্রতিবংসর তাঁহার ভারি ভারি উৎসব হয় ও তদুপলক্ষে তথায় বং 

লোকের সমাগম হইয়া থাকে । ধন্ম দেবত! অত্যন্ত মধ্য-মাংস" ্রয়। 



মৌর। 
পঞ্চপ্রকার উপাসকের মধ্যে শৈব, শাস্ত, বৈষব এই তিন প্রকার 

উপাসকের বিষয় লিখিত হইল; অবশিষ্ট দুই প্রকারের নাম সৌর ও 

গাণপত্য * ৷ এই উভয়ের সংখ্যা অতি অল্প । ব্যবহার-বিষয়েও অন্যান 

হিন্দদিগের সহিত ইহাদের বিশেষ বিভিন্ন দৃষ্ট হর ন|। 
সুর্য আর্ধয-কুলের একটি প্রধান আদিঘ দেবতা | ইদানী এ সূর্য্য 

দীহাদের ইষ্ট দেবতা, তাহাদের নাম সৌর। তাহারা গল-দেশে 

ক্ষ/টিক-মাল। ধারণ করেন ও ললাটে একরূপ রক্ঁ-চন্দনেব তিলক 

করিয়া থাকেন। তাহারা রবিবারে ও সংক্রান্তির দিবসে লবণ-বর্জ্ভিত 

একাহার করেন। কোনদিন সুধ্য দর্শন ন৷ করিয়া! জলগ্রহণ করেন ন1। 

এই কঠিন নিয়মটি প্রচলিত থাকাতে, তীহাদিগকে বর্মাকালে এক এক 

দিখস সমধিক কষ্ট পাইতে হয়। পৃথিবীর যে খণ্ডে সূরধা অত্যন্ত প্রভাপ- 

বিশিষ্ট এবং প্রায় প্রত্যহই লোকের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইখণ্ডে যে, 

মৌরদিগের বাস, ইহ! তীহাদিগেব সৌভাগোর বিষয় বলিতে হইবে। 

ফলতঃ তাহা ন| হইলেও এপ ধন্মের সি হইত ন|। 

সূর্য্য বলিলে সচরাচর দৃশ্বমান সূরধ্য-মগুলই বোধ হয়, কিন্তু শান্ত 
তদীয় হস্ত-পদাদি.বিশিষ্ট একটি রূপ বর্ণিত আছে। 

হঙ্ান্সাবলমঘমযুখজধিন্ব' 
মানু ঘলহ্বলমনালছিঘ' মলালি। 

* শীন্জানি নাঘদরন্মালি সাল্লানি নধ্যমালি ঘ। 

নথাঘনানি প্র ন্বীবাথি স্বান্মালি ঘালি জালিঘ্বিন্। 

শুমালি নালি ভগ অন্যারি: ভূুনালি শব ॥ 

তন্ত্রসার। তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

শি 



১৮৬ ভারতববা য় ৬শাগক-শাধা। এ 1 

ঘক্মন্বমামমন্্হ হুঘন' জহাজ 
মাঁস্বিদ্কানীব্িলহ্য্যান্্ক্ন্ি' নিঁললস্ ॥ 

শব কল্পদ্রম | নুর্য্যশব ॥ 

রক-পর্পোপরি উপবিষ্ট, অশেষ-গুণ্*সাগর, সমস্ত জগতের অধীশ্বর, চারি 

হন্ডে বর, অভয় ও কৃমল-ছপ্-ধারী মস্তুকে মণিক্য-বিশিষ্ট, অরুণ-বর্ণ এবং ত্রিনেত 

দিবাকরের বনান। করি। 

ূর্ববকালে সৃয্যের প্রতিমৃস্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হইত। 

খুষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে চীনদেশীয় তীর্থ-যাত্রী হিউএন্ 

থ সঙ্গ মূলতানে একটি সূর্যযমন্দির ও সূর্ধ্য-প্রতিমুত্তি দর্শন করেন &। 

যে সময়ে আরবের৷ ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করে, সে সময়েও উহ! 

বিদ্বমান ছিল ; মুসল মানের হিন্দু-ধন্ধের গ্রাতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয় 

এ বিগ্রহের গ্রীবা-দেশে গোমাংস সংযুক্ত করিয়। দেয়।"' 

উতকলে এক সময়ে সূর্য্যোপাসনীর সমধিক গচার ছিল; ব্রাঙ্গ- 

পুরাণে সে বিষয়ের বিস্তর প্রসঙ্গ আছে । কনার্ক নামক স্থানে যে 

ভগ্মীবন্থ পুরাতন সূর্ধ্-মন্দিরটি অগ্ভাপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ 

্পপসটিাপ্প শোপিস শশী
 _ শ্পাীশীশ্ীীশশীোিশ্াশী শািোশিাশীশাশিশীশাীীীীী শীর্টাতিশি উ শী শত 

লি 

* ভ্রীসময়ে ও উতর অগ্র পশ্চাৎ যে সু্যোপাসক-সম্প্রদীয় বিদ্যমান ছিল; 

তাহার অনা অন্য অনেক নিদর্শনও প্রাপ্ত হওয়| বার। খুষটাব্বের অষ্টম শা: 

ফ্রীতে বিদ্যমান আনন্গগিরি শঙ্কর-িজয়ের এগ্লোদশ প্রকরণে সুর্য্যোপাসকের 

বিবরণ লিখিয়াছেন এবং এঁ অবের সপ্চম শতাবীর প্রথমার্ধে বিরচিত হষ-চরিতে 

লিখিত আছে, শ্রীহর্ষের পিত! গ্রভাকরবর্দন হূ্য্য-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন । অয 

খুষ্টাব্বের সত শতাদীর প্রথম ভাগে প্রাছুভূতি হন *। ন্ুৃতরাং তীহার গিও 

উহ্থার ষষ্ঠ শতাবীতে জীবিত ছিলেন। 
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সি পি 

* এই ত্তাগের উপক্রমণিকাংশের ১৮১ পৃষ্ঠ! দেখ। 



সৌর। ১৮৭ 

১২৪১ বার শত একচল্লিশ খৃষ্টাব্দ রাজা লঙ্গোর নপিংহ্ দেও কর্তৃক 
প্রতিঠিত হয়। * 

যবদ্ধীপে হিন্দুশাস্তোক্ত শিবাদি দেবগণের ভূরি ভূরি প্রাতিমুসতি 
ঘগ্তাপি বিদ্তমান আছে। এ স্থানের এসিস্টেপ্ট রেসিডেণ্ট, সাহেবের 
উগ্ভানে তাহার অনেকগুলি একবার সংগৃহীত হয়, তাহার মধ্যে সূর্য্য 
দেবের সপ্তাশ্বযোজিত কয়েক খানি রথও বিনিবেশিত ছিল। গণ 

ইন্দানী রোগ-নিবারণ, নবগ্রহ-যাগ, নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি কয়েকটি 

লে সূর্যা-পূজ। বা সূর্যযার্থদান প্রচলিত আছে। বাঙ্গালা দেশে স্বতন্ত্র 

ূর্য্যোপাসক নাই বলিলেই হয়। 

সূর্যের বীজ হং সঃ, ও তীহার গায়ত্রী-- 

্ীন্ গ্সাহি্যা নিষ্মতী লানাব্তা মীলন্তি লব: ভুত: 
মম্বীতৃযান্। | 

আদত্যের জ্ঞান লাভ করি; মার্তগওকে চিন্তা করি) হুর্যা আমাদিগকে 

তাহ প্রেরণ করুন । 

মুনের, গয়া, পাটন| জেলা গ্রভৃতি পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নান! 

থান কার্তিক মাসে ছট্বরত নামে একটি ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; 

তাহা সূরধ্য-ব্রত বই আর কিছুই নয়। যে দিবসে এ ব্রত সম্পন্ন হয়, 
তাহার ছয় দ্রিন পূর্ববাবধি ব্রত-ধারী ব্যক্তিমাত্রেই হবিষ্যান্ন ভোজন 

করে। পরে নির্দিষ্ট দিবসে সূরধ্যান্তের প্রায় চারি দণ্ড পূর্বে নানাবিধ 
পূজার দ্রপ্য সঙ্গে লইয়া নদী-তীরে উপস্থিত হয় ও তথায় যথাবিধানে 
ন্ট্োচ্চারণ সহকারে এ সকল সামগ্রী নিবেদনাদি দ্বার! সূষ্য-পূজ! 

মম্পাদনপুর্ধক নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে । কলিকাতায়ও 
পিপিপি এ শশী শীপ্পীশীপ শা টটিশিোিশিশীশ্ টিটি টিন 

* /১51200 [35522101165, ০1. 5৬, [). 327. 
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১৮৮ ভারতবর্ষায় উপাসক-সম্প্রদায় । 

&ঁ সময়ে টাদ্পাল ও মল্লিকের ঘাটে হিন্দুম্থানীদিগকে মহাঁসমারোহ 
পূর্বক এই ত্রতের অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। 

গাণপত্য । 

গণুপতির অর্থাশ গণেশের উপাসকদিগের নাম গাণপত্য । শৈব. 

শাক্তাদির ন্যায় ইহাদিগকে একটি পৃথক্ সম্প্রদায় বলা যাঁয় কিন 

সন্দেহ। হিন্দুমাত্রেই গণেশকে সিদ্ধি-দাত! জ্ঞান করিয়া বিদ্র-নিরাকরণ 

প্রার্থনায় তাহার উপাসনা করে। শিব-দুর্গাদি অন্য অন্য দেবতার পূজা 

করিতে হইলে, অগ্খে গণেশের অচ্চন! করিতে হয়। কিন্তু কতকগুলি 

লোকে অন্য দেবতা অপেক্ষায় তাহার লা রূপ উপাসনা করিয়া 

থাক. এইরূপ উপাদকদিগকে গাণপ্ঠা বলিলে ও বল! যাইতে পাবে। 

উহার! বৈষ্বদিগের ন্যায় অন্য দেবতার উপাসনা এক কালে 

পরিত্যাগ করেন না। 

গণেশ অনেক প্রকার, লোকে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ গণেশের 

নাম ধরিয়। পুজ! করে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বক্রতূণ্ড ও ঢুণটিরাজ 

এই দুই গণেশ অতি প্রসিদ্ধ, এবং তীহাদেরই উপাঁসন। অধিক প্রচলিত। 

গণেশের বীজ গো, ও তাঁহার গায়ত্রী 

হজনৃভাম নি অন্গনূষ্তাঘ ঘীলস্থি নলী শিল্প: দন্বীব্যান্। 

প্রাণতোধিবী, ১২৬৬ সাল, ৩৫৫ পৃষ্টা। 

একদথের জান লীস্ভ করি; বজ্রতুণ্তকে চিন্তা করি? বিদবা্গ তাহা 

আমাদিগকে প্রেরণ করুন । 



পরিশিষ্ট । 

ণিরঞ্নী সাধু। 

এইরূপ প্রবাদ আছে থে, এই সম্প্রগায-প্রবর্থক নিরানন স্বামী নিরঞ্চন- 
ভঙ্গনা অর্থাৎ নিরাকার স্বরূপ ভগবানের উপাপন! করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত 
ইহাদের নাম নিরঞ্রনী হুইয়াছে। কিন্তু ইহারা রামানন্দী বৈরাগীদের মত 
সাকার-্উপাসক উদ্দাসীন বৈষ্কব-বিশেষ। তাহাদের স্তায় কৌগীন ধারণ, 
কী ব্যবহার, রক্তবর্ণ শ্ী-যুক্ত তিলকসেবা! ও অন্ঠান্ অনেকরূপ বৈষ্ণবধর্ধ চিত 
ক্রিয়াৰ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মাড়ওয়ার এদেশে ইহাদের অনেকাঁনেক 
আস্থান অর্থাৎ দেবালয় আছে। বামাননদী বৈষ্ণঝদর আগ্ানের সায় তাহাতেও 
রাম-সীতার প্রতিমুণ্ি, খালগ্রাম-শিলা, গোমতীচক্র + এভৃতি প্রতিষিত আছে 
এবং অহরহ ভোগ-রাগ ও খৈষ্চব-সেব হইয়া থ।কে। বিশেষ এই যে, ইহার! 
রা্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ভপ্র-জাতীয় গৃহস্থদের অন্ন ভোজন করে, কিন্তু ঝামা- 
নন্দীন্দের মতে, সেটি একটি দুষণীয় বাবহার। এই নিমিত্ত অন্তান্ত সাধারণ 
ধর্মনিষ্ঠ বৈরাগীর। ইহাদের হস্তে ভোঙ্জন করে না ও ইহাদের সহিত পংক্তি- 
ভোজনেও উপবিষ্ট হয় না । 

মান্ভাঁব ৭: 

ইহারা কৃষ্ণোপাসক। কৃষ্ভ্তটু জোঁধি নামে এক বাকি এই সম্প্রদায় 
শী শি শিগাটি শশী 

াপাস্পশীশিাটাশীস্পশীটিশিশিশী। 

* দ্বারকার অন্তর্গত গোমতীকুণ্ডের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। গণ্ৰী 
দীষ্কে যেমন শীলগ্রাম-শিলা। পাওয়। যায়, সেইরূপ দ্বারকার সমুদ্র-তটে গোমতীচক্রপ্রাপ্ত 
ওয়া যায়। এ চক্র হিনুস্থ'নী বৈরাগীদের আস্থানে সটরাচর দৃষ্ট হইয়। থাকে। ইহারা 
বলে, গোমতীচক্কের পৃজ। না হইলে শালগ্রাম-শিলার পু! সম্পূর্ণ হয় ন|। বাঙ্গালা দেশে 
গোমতীচকের বিষন্ন বুঝি তাঁদৃশ প্রচারিত নাই। 

1 11101217 £১0000210, 12002811882, 00, 22-24. 



১৯৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

প্রবর্তিত করেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে গশ্চাল্লিখিত্ত উপাখ্যানটি প্রচলিত 

আছে। কৃষ্ণভ্তট বেতালের উপাসক ছিলেন। বেতাল তাহার প্রতি গরম 
হইয়া জিজ্ঞান! করিলেন, তুমি বর প্রার্থনা কর) আমি তোমার মনোরথ 

পৃণ করিব। কৃষ্ণস্তটু বলিলেন, আমার নাম কৃষ্ণ, তদমুমারে আমি কৃষ্ণ-বূপ 
প্রাপ্ত হই এই আমার গ্রার্থনা। বেতাল এই কথ! শ্রবণ পূর্বক তাহাকে 

একটি মুকুট প্রদান করিয়! বলিলেন, যতক্ষণ তুমি এই মুকুট ধারণ করিবে, 

ততক্ষণ কৃষ্ণের ন্যায় দৃশ্বমান হইবে। কিন্তু যদি কোন ছরভিসন্ধি-াধনার্থ 

ইহা] ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার অধঃপতন ও বিনাশ-প্রাণ্ডি হইবে। 

কষ্ণন্তট বেতাগের নিষেধ-বাফ্য পালন না করিয়া বিপরীতাচরণ আরস্ক করিল। 

শীকুষ্ণ পুনব্লায় তৃমগ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এই কথা গ্রচারিত হুইল এবং 

রিপু-পরতন্তর কৃষ্ণম্ট গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ পুব্বক যুবতী জ্ীলোকদিগকে কুপথ. 

গামী করিয়া আপনার অসৎপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল এই ব্যাপারটি 

ক্রমশঃ দেবগিরির রাজমন্ত্রীর কর্ণ-গোচর হইল। তিন সমস্ত গুপ্ত কথা 

জানিতে পারিলেন এবং কৃষ্ণম্ঘটের নিকট লোক প্রেরণ পূর্বক গ্রলোভন বাক্য 

বারা তাহাকে লুব্ধ করাইয়া কৌশণ ক্রমে নিজ গৃহে আনরন করিলেন এবং 

আপনর অনুচরবিশেষ দ্বার] তাহ'র মুকুট উন্মোচন করিয়। লইলেন। লইবা-মা্র 

ুষন্ডটের রুষ্ণ-রূপ তিরোহিত হইয়। নিজ রূপ প্রকাশ পাইল। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ 

তাহাকে ও তদীয় শিষ্যগণকে কারাঁরুদ্ধ করিলেন, এবং অপমান-চিহ্ন স্বর্গ 

মন্তক মুণ্ডন ও ক্ৃষ্বর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইয়া পরিশেষে নির্বাসিত কিয় 

দিলেন। মান্ভাবেরা একথ! অস্বীকার যাঁয় এবং বলে, আমরা বলরামের 

সম্প্রদার়ী লোক । বলরাম কৃষ্চবর্ণ বনী পরিধান করিতেন এই নিমিত্ত আমরা 

উহা ব্যবহার করি; উহ কলঙ্কের চিহন নয় ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ উদ্দীন 

দুই গ্রকার লোকহ আছে; গৃহস্তের! মস্তক মুগ্ডন করে না। 

যে লময়ে রামচন্দ্র দেবগিরির রাজ ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ নুনাধিক 

১১২৫ শকাবে এই সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয় এইরূপ প্রবাধ প্রচলিত আছে। 

বিরার গ্রদেশে ইহাদের পাঁচটি প্রধান মঠ বিদ্যমান রহিয়াছে । নরমঠ, নারায়ণ 

মঠ) রেষিমঠ, প্রবরমঠ এবং. প্রকাশমঠ। এই গাঁচের অন্তঃপাতী অন্ত আগ 

দপকমানাবালেিলটী অই হজে |... গার, আনেক, সু্পদাযের, গায়. ইহাদের. 



পরিশিষ্ট ১৯১ 

মঠন্যামীকে মহস্ত বলে। মহস্তের কতকগুলি শিষ্য থাকে) তাঁহার মৃত্যু 

হইলে, তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্ব-সন্মতি-ক্রমে তাহার পদে অভিষিক্ত 

হয়ু। ইহার! আপনাদের সং্্রদায়-প্রবর্তককে বিষণ বতার বলয়। বিশ্বাস করে ও 

ভক্তি শ্রদ্ধা! সহকারে তীহাঁর অর্চনা করিয়। থাকে। গুরু দৃত্তাত্রেয়েরও প্ 

করে এবং তাহার কৃত বলিয়। প্রচলিত কষ্ণচরিত।মূত নামক একখানি পুস্তকে 

অতিমাত্র শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ভূমিতে ব| বৃক্ষ-তবে খাম দেবতা বলিয়া 

বিখ্যাত যে সমস্ত সিদদূর-লিপ্ত গ্রস্তর ও কাষ্ট-খওড প্রতিঠিত থাকে দে সমুদধায়কে 

যার পর নাই ঘুণ| করে। মার্নীর্ধ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ইহাদের পুণ্য মাস এবং 

কুঞঃন্মাষ্টমী ও গোকলাষ্মীতে ইহ!দিগের উৎসব হর| ভগবদৃগীতা লিমনিধি, 

লালামৃতিদ্ধু এই তিন খানি সংস্কৃত পুস্তক এবং বাললীরা, গোগীবিলাস, 
ককিণীস্থযম্বর গগ্রভৃতি পুস্তক ইহাদের স।ম্পরদায়িক গ্রন্থ । ইহারা বলে, চক্ষু, কর্ণ, 

নাসিক রুদ্ধ করিয়া সাধন! করিলে একরূপ জ্যোতি; পদ দৃষ্ট হয়। অনেকে 
চাহার মহিমা! বর্ণন করিয়। শ্লোকাবলি রচনা করিয়াছেন । 

ইহার! আপনাদের ধন্ম-কর্ম গোপন রাখে; শমশ্প্রণায়ী ভিন্ন অন্ত কাহার 

নিকট ব্যক্ত করে না। ইহাদের সাম্জরদায়িক গ্রন্থ সমুদায় একবূপ অপরিচিত 

অক্ষরে লিখিত; তাহাও অন্ত কাঙা্েও শিক্ষা দেয় না। সকলে একত্র 

ভোজন করে। একবারেই সমুদায় অন্ন ব্ঞন পরিবেশিত হয় এবং 

ভোঙ্জনারস্ত্ে নকলে উচ্চৈ“স্বরে কৃষ্ণন[ম উচ্চারণ কয়। আহার কবিতে প্রবৃত্ত 

হইয়! থাকে । 

ইহার! অভিমাত্র অহিংসা-পরায়ণ | এমন কি, জীবহিংস-ভয়ে বন্তপৃত ন| 

করিয়া জগগ্রহধ করে ন]। দে বন্ত্রে যদি কীট পতঙ্গ পড়ে, দে সমুদায়ের 

প্রাণরক্গ-উদ্দেশে তাহাদিগকে শ্রোতোবলে ভানাইয়। দেয়। হিন্ুসমাঞজে 

দশহরা-পর্ব[হে ছাগ, মেষ, মহ্ষাদি বলিধান হয়; সেই সমুদয় দর্শন ও 

তাহাদের চীংকার-ধ্বনি শ্রবণ আশঙ্কায় ইহার! ছুই তিন দিবস গৃহত্যাগ পৃর্বক 

জঙ্গলে গিয় বাম করে। 

ইহারা এক হত্তে একরপ ঝুলি ও অপর হস্তে এক গাছি যি লইয়া! ভিক্ষ। 

করিতে যায়। ইহাদের হস্তে না দিলে, কোন ভ্রব্য গ্রহ করে না। এমন 

ক, কোন বক্ষ ভাতে ফল জটাতি কহিলেও. নিজ হস্তে 1120-05-88 



১৯২ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সপ্প্রদীয়। 

কাহারও মৃত্যু হইলে, ইহারা শব দাহ করে না; শশান-সূমি হইতৈ কিছু 
অন্তরে মৃত্তিকার মধ সমাহিত করে। করিবার সময়ে মৃত-দেহের চতুর্দিকে 
লৰণ রাশীকৃত করিয়া দেয়। 

কিশোরী ভজনী | 

কৃষ্ণ বুন্দাবনে যেরূপ মধুর লীল! প্রকাশ করেন, তাহার: অনুকরণ করিয় 

মুক্তিলাভ করা এই সম্প্রদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্ত। বিক্রমপুর নিবাী শ্রীযুত 
কালাচীদ খিগ্কালঙ্কার ইহার গ্রধর্তক। তাহার মতে জ্ঞান, যোগ ও ভক্কির 

একত্র সংযোগ দ্বার। ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এইকথা বলিয়। তিনি 

পশ্চান্লিথিত পারমার্থিক মতটি প্রকাশ করেন! বরঙ্গাণ্ড দুই প্রকার) বৃহং ৪ 

ক্ষুদ্র । চন্্র, সু্ধ্যাদি গ্রহগণ বৃহৎ ব্রদ্মাণড। আর পঞ্চভূত-নিশ্মিত মানবশরীর 

প্র বরদ্মাণ্ড। এই শরীরেই পৃথিবাদি পঞ্চভৃত এবং সন্ত, রজঃ, তমঃ এই তিন 
গুণ বণ্তুদান রহিয়াছে । অতএব পরমার্থ-সাধন ও তীর্থ-ভ্রমণ-উদ্দেশে অগ্ঠএ 

গমনের প্রয়োজন নাই। শরীর মধ্যেই গোলোক, বৈকুগ, বৃন্াবন প্রভৃতি 

বর্ভমান রহিয়াছে। তন্ুসারে, পুরুষের! আপনাকে গোলোক ও বৈকুণ্ঠ-বামী 

শ্রীকৃষ্ণ ও স্ত্রীলোকের! আপনাকে শ্রীরাধিকা বলিয়! বিশ্বান করে। কিন্ত 

“আস্াশভ্িময়ী রাধ।” এই প্রমাণানুপারে, পুরুষের! প্রকৃতির ভজ্ন| করে। 

কঞ্চগ্রকৃতির নাম কিশোরী এই নিমিত্ত ইহাদের উপাসনাকে কিশোরী-ভঙ্জন 

বলে। 

“দন গেল মন, বসে কেন অকারণ, কর কিশোরী-ওজন। অনায়াসে মুক্তি 

হবে) পাবে হি দরশন ॥” 

, অহান্ত সম্প্রদায়ের গায় ইহাদেরও গুক্ুকরণ আছে। তিনিই দর্ব-প্রধান। 

"নায় হইতে ইচ্ছা! হইলে, তাহারই নিকট দীক্ষিত হইতে হয়। দীক্ষিত 

হইলেই, যুগলরূপ হইতে হয়। অর্থাৎ পুরুষ পিষের একটি গ্রকৃতি এবং 

শ্রীলোক শিষ্যার একটি পুরুষ গ্রহণ করা আবশ্তক। গুরুই তাহা! সংঘটন 

করাইয়! দেন। ত্বং কৃষ্োহহং রাধ! ও অহং কৃষ্ঝস্ং রাধা! এই দুইটি ইহাদের 

মার মন্ত্র। ইহার! এই মন্ত্রে দ্বীক্ষিত ও প্রণয়-নুত্রে বদ্ধ হইয়া যুগলরূণে 

অবস্থিতি করে। 



গরিশিষ$ট। নক 

ইহাদের উপাসনার সভার নাম মেলা । দিন-বিশেষে নিশযোগে অতি 
সংগোপনে ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এটি একটি চক্রন্বূপ। এই মেলায় 
একটি স্ত্রীলোক কিপোরী হয়। সেটি প্রায়ই গুরু-পরণয়িনী গুনিতে পাই। 
মলে তাহাকে পুষ্প চন্দনা দার বজ্জীভৃত করিয়া দেয় এবং একটি পান্র 
নানধিধ থাগ্ঘদ্রব্য-পুণ করিয়। তাহার সুখে আনিয়! রাখে । মেইগুলি তাহার 
ভোগের সামগ্রী । ধিশোরী তাহার কিঞিৎ ভক্ষণ করে) পরে অপর সকলে 
গেই সমস্ত গ্রদাদ-দামণ্রী ভোঞন করিয়া থাকে। সেশ্বলে জাতি-বিচার থাকে 
না। এমন কি, পরম্পর পরম্পরের সুখোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়। ভক্ষণ করে। 
ইহারা অহ্ংমা-ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলে) মত্ন্ত মাংস বাবহার করে না। 

(কণ্ধ মেলার মধ্যে অপর্যাপ্ত গাজা চলিয়া থাকে। এইরূপ ভোগের পূর্বে 

গান হইয়। থাকে । পশ্চাৎ উদাহরণ স্বরূপ তাহার কয়েকটি উদ্ধত হইতেছে। 

১1--সৃবু গৌর'বলে ডাকরে রদনা। যারে ডাকলে অঙ্গ শীতল হবে, 

দুরে যাবে যম-যাতনা। 

গৌর নামটা রসনায় বল, এসেছিলাম ভবের হটে বৃথ! দিন গেল, ভোজের 

৭, হয় না! রাজি, কাজের কাজি কেউ হবে না। 

তোঁরে ববি-ম্ুতে বাধ বে রে যখন, কোথায় রবে ঘর দরজ1, কোথায় রবে 

ধন, তোরে বন্ধন! বিদায় দিবে রে, সাথের সাথি কেউ হবে না। 

২1-_আর আমার কেহ নাই গৌরহরি। পার কর তবসিন্ধু, দীনবন্ধু, দিয়ে 
রাঙ্গা চরণ-তরী। 

সহায় নাই সম্পত্তি বিনে। কি দিব পারের দক্ষিণে, তাবি তাই মনে মনে 
উপায় কি করি। 

তোমার দীনদয়াময় নাম শুনেছি) ও চরণ আশ্রয় করেছি, কুলে দীড়িয়ে 

ঘাছি, ওহে গৌর নেও আমাকে নাঁয়ে করি। 

৩।--ম্ধু মুখের কথায় গৌর চাদ কি মিলে। দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে না 

ভাবিলে। 

গৌর-প্রেমের প্রেমিক যাঁরা, প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা, তারা জানে গৌর, 
গাদের লীলে। তাঁর! গৌর-কথ| বিনে কথা কয় না এ প্রাণ গেলে। 
_ রেমন গুরুত্মথপদা বাঁকা হারায় আপি000-৮8985 



১৯৪ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক সম্প্রদায়। 

ইহাদের মেলীয় দিন-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন লীলার অনুকরণ হইয় 

থাকে। এক ব্যক্তি ইহাদের এই বিষয় প্রচার করিয়া দিবার উদ্দেশে একথানি 

নাটক * লিখেন, তাহাতে রাস-কেলির প্রদঙ্গ আছে। গুরু শিষ্যগণকে এ 

লীলার অনুষ্ঠান করিবার আদশ দিলে, সভাস্থ একটি স্ত্রীলোক জিজ্ঞাস! করিল, 
«প্রভু! রাস-কেলি হবে বটে ; কিগ্ত আপনার স্তার অষ্ট কৃষ্ণ পাব কোথায়? 

প্রতু। পরিয়ে! তজ্জন্ত আবার ভাবনা? আমি যেমন একটি কৃষ্ণ, এই 

যে আমার ভক্তবৃন্দ বসে আছেন, ইহারা আংশিক কৃষ্ণম্ববূপ। তোমরা সকলে 

একত্র হয়ে, ভক্তিভাবে মাল! চন্দন দিযে, গ্রত্যেকে প্রত্যেকের বামে দাড়াও, 

তবেইতে। রাস-কেলি সমাধা হয়” 

কিশোরী-ভজন বাঙ্গাল! দেশের পূর্বথণ্ডের অনেক স্থানেই প্রচলিত আছে। 

ইহার মধ্যে ভদ্রলোক অতি অল্প। কামার, কুমার, তেলি, সাহা, কৈ বর্ত প্রভৃতি 

ইতর লৌকই অধিক। ধাহার নিকট এই বিষয় অবগত “হইয়াছি, তাহাদে। 

নিজ গ্রামেই প্রত্প কিশোরী চক্র বিদ্কমীন আছে। তিনি বলেন, ইহা 

চক্রের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাগম নিবন্ধন নানাবিধ কুৎদিত ব্যবহার চ্রিয় 

থুকে। সেইটি আকার ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়া দিবার উদ্দেশে উল্লিখিত নাটিক। 

থানি বিরচিত হয়। 

কুলিগায়েন। 

রাতভিথারির স্তায় আর এক প্রকার ভিক্ষুক আছে, তাহাদের নাঁম কুধি- 

গাঁয়েন। নবদ্ধীপন্নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহাদের গ্রবর্তক। তাহারা 

কাহার হ্বারস্থ হয় না। তিন, চারি বা পাচ, ছয় জন একত্র মিলিত হয়! পথে 

পথে গান করিতে করিতে গমন করে? গৃহস্থের! তাহাদিগকে আহ্বান করিয় 

ভিক্ষ! দেয়। 

ইছাদের ভিক্ষার সময় নিরূপিত নাই। কি দিবাঁভাগে কি রাত্রিযোগে 

যে সময়ে সুবিধা হয় দেই সময়েই প্রৰূপ ভিক্ষা করিতে যাঁয়। কলিকাতার 

সমীপন্থ বালিগ্রামে চৈ মাসে মহাসমারোহ পূর্বক রাঁমনবমীর উংসব হয! 
স্পিশশিসীপিপািসপন স্পেস 

..€.. শশিভষণ কর-প্রণীত “মজার কিশোরী-ভজন” | 



পরিশিষ্ট । ১৯৫ 

প্রতি বর্ষেই দেখিতে পাই তিন চারি জন কুলিগায়েন পথে পথে গান করে ও 
যাত্রীর! তাহাদিগকে আহ্বাঁন করিয়! ভিক্ষা দান করিয়! থাকে। 

টহলিয়া বা নেমে! বৈষ্ণব । 

বৈষবের! ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলঘ্বন করিয়! ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে 

মন্য একরূপ ভিক্ষুকের নাম টহলিয় বা নেমো বৈষ্ণব। তাহারা বৈশাখ, 
কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রাতঃকালে দ্বারে দ্বারে হরিনাম সংকীর্তন করিয়! বেড়ায় 

তাহারা প্রতি ধিন কিছু না! লইয়া সংক্রান্তিব দিবসে একেবারে সমগ্র মাসের 

ভিক্ষা সংগ্রহ করে। 

দশীমাগী ।_( মায়িকা পন্থী।) 
এই সম্প্রদদায়ীরা যোগিগুরূ গোরক্ষনাথকে নিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া 

প্রচার করে। ইহারা যোগমায়ারূপিনী হিঙ্গ লাজেখবতীর উপাদক। উপাদনা- 

স্থানের নাম সমাজ। স্থানে স্থানে ইহাদের সমাজ-গৃহ আছে। চৈত্র মাসের 

নামনবমীত্ে ও আশ্বিন মাসের শুক্পক্ষীয় নবমী তিথিতে তথায় ভজন| হইয়| 

থাকে। প্রত্যেক সমাঞ্জ-গৃহে এক একটি বেদী আছে) ইহারা সেই বেদীর 

উপব হিঙ্গজাপ্মামী নামে শিব-শঞ্জির অর্চনা করে। পূজায় ছাগ বলিদান করে 

৪ মন্যও নিব্দেন করিয়। দেয় । দিয়!, সকলেই ম্য মাংস গ্রপাদ পায়। 

ইহার৷ গৃহস্থ; স্ত্রী পুল্রাদি লইর| মংসার-ধর্খ পলন করে। উল্লিখিত সমান" 
গৃহে এক একটি মহন্ত থাকে শুণিয়াছি, সেই মহন্ত ইচ্ছানুদারে, কোন শিষ্যের 

ত।ধ্যার সহিত সহবাস করে এব' তন্বারা যে বীক্গ নির্গত হয়, তাহ! স্যযোৎগ্বর্ধপ 

তান করিয়! বেদীর উপর স্থাপন পূর্বক মদ্য মাংসাদি উপকরণ দ্বারা তাহার 
অঙ্ঠনা করিয়া থাকে। ইহারা হিঙ্গলাঞজেখরীর নিদর্শন স্বরূপ গল-দেশে ঠুম্রা 
ধাবণ করে ও আলেখিয়। সন্নযামীদের মত * আলেখ শব উচ্চারণ পূর্বক ভিক্ষা 
কবে। অন্ত অন্ত হিন্দু সম্্রদ্দায়ীর৷ শরীরের চক্ষু, কর্ণ, নাপিকাদি নগটি দ্বার 
স্বীকার করে; ইহার। তদতিরিক্ত অপর একটি দশম দ্বার অঙ্গীকার করিয়া 

থাকে। এই নিমিত্ত ইহাদের নাম দশমার্গী অর্থাৎ দশম মাগী। ইহার! বলে, 
সপ সপ শিশিশ্পীপপীপীশীি 

৯. শৈষাদি সম্প্রদায়। ৮” পৃষ্টা 



১৯৬ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক সম্প্রদায় 

শ্বাস গ্রখাস ঘারা যে পোইছং শব্ধ উৎপন্ন হয়, & দশম দ্বার ছারা তাহ! 
নির্থত হইয়া থাকে। 

জোগ্নি * ও শাঙী। 

এই উভয়ই ভবানীর উপাসক। নবরাত্রে ও তাহার পর দিবসে বোমা, 

প্রদেশীয় বাদ্বল-জাতীম্ম বিবাহিত জীলোকের! & দেবার নামে দ্বারে ছ্বাবে 

ভিক্ষ! করিয়া বেড়ায়। তাহাদের দক্ষিণ বাহুতে একটি শুন্ত-গর্ভ অলাবু-পান্র 
লম্বিত থাকে। তাহারা প্রতি দিনই তুল ভিক্ষা! পায় এবং নবরান্রের কোন 

দিবসে প্রত্যেক গৃহের গৃহিণী বাঅন্ত কোন বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোক এ অলাবু 

পাত্রের পৃ! দেয়। তাহার! একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠামনের উপর এ শুষ্ঠ পাত্র 

সংস্থাপন পূর্বক তাহার চতুর্দিকে তওুল। হরিদ্রা ও রক্তবর্ণ চূর্ণ দ্রব্যবিশেষ দার! 

রেখ! করে।' তাহার উপর চুমকি লাগাইয়! দেয় এবং তাহ। তওুলে পুর্ণ করিয় 

দীপ দ্বারা আরতি করে। জোগ্িরা নিজ হস্তে হরিদ্রা! লেপন করে এবং জদেশে 

রক্তবর্ণ চর্ণ বস্তু-বিশেষ ও চাঁকৃচকাময় অগ্ত ধাতু-দ্রব্য-বিশেষ লাগাইয়া দেয়। 
উল্লিখিত গৃহিণীর! জোগ্সি এবং এ ফলের সন্মুধে আরতি করিয়া থাকে । শাহীব 

শঙ্খ লইয়া ভিক্ষা করে। এই নিমিত্তই তাঁহাদের নাম শাঙ্খী। তাহারা গৃহস্থ 

নিকট তুল ও তৈল ভিক্ষা গ্রহণ করে এবং শঙ্খধ্বনি পূর্বক তাহাদিগকে 
আশীর্বাদ করিয়া যায়। 1 

নরেশপন্থী &% 

বর্দমান জেলার অন্তর্গত গাম্দে গ্রামের অধিবাদী নরেশচন্ত্র শটরাচার্যা এই 

পন্থী পবর্তিত করেন; এই নিমিত্ত তাহার মতাবলম্বীরা নরেশপন্থী বলিয়! গ্রাম 
সপ্পপীপাসপিপাশিত পাটি 

স্পাশপিশেপিপাশীটী পিপলস সস পাপ সপ পিসী 

* এটি যোশিনী শবের অপত্রংশ যোধ হয়। 

1 10010) /১10002195 0, 1881) 075. 

,] বর্ধমান গলার অন্তর্গত রায়ন। গ্রাম নিবাসী প্রীযুক্ষ রাজেল্রনাথ দত্ব বাবু অনুগ্রহ কৰা 

নরেশপদ্থী ও কেউডগান নামক দুইটি উপাসক-সপ্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আমার নিকট থ্রেরণ করেন 

আমি তদ্দীব। যথেষ্ট উপকৃত ও াহলাদিত হইয়! ধত্ব সহকারে এস্বলে নরেশপন্থীর বৃত্তান্ত প্রকা” 

করিিতছি। রাঙ্গেন্্র বাবু লিখেন কেউড়দাদের। নিতান্ত নি্৭ উপাগক। ইহা! হইলে তাহাদের 

জনধভিন রী টিকে র জভীয় ভাগে সম্িবেশ করাই সঙ্গত হয় । কিত্ত সে ভাগ প্রকাশের এখন. 



পরিশিষ্ট | ১৯৭ 

হইয়াছে। শুন! গিয়াছে, নানাধিক ৭* সত্তর বসর হইল, তিনি জন্ম গ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার না হুলধর ভট্টাচার্য । তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পাত্তিত্য 
ও সঙ্গীত-বিদ্যায় নিপুণত। প্রযুক্জ বর্ধমানের রাজার সভা্দ হন। তীয় পুত্র 
নরেশচন্দ্র পিতার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গানা শিক্ষা করেন এবং অল্প বয়সে ধর্শ 

ব্ষিয়ে অনুরক্ত“হন। কতকগুলি শ্যাদা-বিষয়ক সঙ্গীত তাহার বিরচিত বলিয়। 
প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু পরে শ্রীমন্তাগণত অধ্যয়ন করিয়। বৈষব ধর্থে তাহার 
অনুরাগসঞ্চার হয়। তিনি কিছুকাল এল উৎসাহ সহকারে ধর্ম বিষয়ের 

আন্দোলন করেন এবং অনেকানেক গ্রাসন্ধ বৈষ্ব ও তান্ত্রিক পণ্ডিতের 

সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত থাকেন। অবশেষে এইরূপ স্থির করেন 

যে জগৎ ব্রদ্মময়$ প্রত্যেক জীবেরই আত্মাতে কিয়ৎ পরিমাণে ব্র্মের শক্তি 

বিদামান আছে; মানুষে ব্রন্ধের শক্তিতে শক্তিমান হইলে অচিরাৎ পরবরন্ধ লাভ 
করিতে পারে; মনুষ্য ব্রন্মের গতিরপ স্বরূপ; এই নিমিত্ত ব্রক্ধ-বলে বলিষ্ঠ 
বাঞ্জিকে গুরু শ্বীকার করিয়া তাহার উপদেশানুঘামী কাধ্য করিলে জীব মুক্তি-পদ 
প্রাপ্ত হয়। যে সময়ে তিনি এই সমপ্ত মত অবধারণ করেন, মেই সময়েই 

মহাতারতের নিষ্-পিখিত শ্লোকট পাঠ করিয়া! জাতি-ভেদ প্রথায় আস্থা-শূন্য 
হ্ন। 

ল নিমী$দি নতালা বজ্র নাক্সলিহ লমন্। 

সস্কাা দু্ন্তভ' ছি জন্মালিনযানা নন ॥ 

মোক্ষান্মু। ১৮৮ অধ্যায়। ১* শ্রোক। 

এই ত্রক্মময় সমগ্র জগতে বর্ণের বিশেষ নাই। দ্ধ কর্তৃক পূর্ববস্য মনুষ্যগণ 
নিজ নি্গ কর্মানুসারে নান বর্ণে বিভক্ত হইয়া! যাঁয়। 

পরে তিনি নিজেই আপনাকে মানব-গুু বলিয়া গ্রচার করেন এবং জাম্দে। 
গানে আপনার পিতৃব্য অতুলরুষ্ণ ভট্টাচার্যেঃর বৈঠকখানাবাটীতে দ্েবত|-বিশে- 
যের গ্রতিমুন্তি স্থাপিত করিয়া! রাখেন। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ান্ছে তথায় 

লা 

কত বিলম্ব আছে কিছু বলা যায় না। এই জন্য পরিশিষ্টের শেষের দিকে এ কেউড়নাস ও তানৃশ 

নয ছুই একটি মন্প্রধায়ের কথ। বিনিবেশিত হইল 



১৯৮ ভারতবরধায় উপাসক সম্প্রদায়। | 

ংবীর্তবন হইত। সেই সংবীর্্নের অন্তর্গত জাতি-ভেদ্-বিরৌধী একটি গীত 
পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে। 

“জেতের গৌরব কৌথাঁয় রবে, যখন এসব ফেলে যেতে হবে। 

বামন, কায়েত, কামার, কলুভিন্ন ভিন্ন ভাবছ সবে। এ সব ঘুচবে 
সে দিন, তোমায় যে দিন, রাজাধিরাজ তলব দিবে। 

গোড়েছে এক কারিকরে, স্ত্রী আর পুরুষ ভঙ্গীভাবে ; তাদের চাল 

চলনে সবাই চিনে, ঢাঁকিলে না ঢাকা রবে |” 

এ সময় অবধি তাহার মত-প্রণালী প্রচারিত হইতে লাগিল । কবি নরেশ, 

চন্দ্র আপনার শিষ্যপ্িগকে নরেশপন্থী বলিয়! আহ্বান করিতেন, এই নিমিত্ত 

তাহার সম্প্রদায়ীর। এ নামেই বিখ্যাত হইয়।ছে। 

নরেশপন্থীদের নিষেধবিধি | 

প্রথম। জাম্দো-নিবাপী কবি নরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য মহাঁশয়কে দেবামগৃচীত 
ও মন্ুয্য-গুরু বলিয়। বিশ্বাস না করিলে, নরেশপন্থীদিগের ও তদীয় অধঃন 

পুরুষ-পরম্পরার মুক্তি হইবে ন|। 

দ্বিতীয় । বিবাহের সভায় নরেশচন্দ্র প্রভুর নামে ৰরমাল্য অর্পণ করিতে হয় 

এবং বিবাহ, শ্া্ধ ও অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, নরেশচন্দ্রকে প্রধান নৈবেগ্ভ নিবেন 

করিয়া দিতে হুয়। 

তৃতীয়। সপ্তাহে ছুইবর, অন্ততঃ একবারও সায়াহ্ে প্রকাশ্ঠরভাবে ভাথর 

গুণ-কীর্তন করিতে হয়। 

চতুর্থ। নরেশপন্থীরা মগ্চ-পান ও ছাগ-মাংস ভোজন করিতে পারিবে, কিন 
বর্ণ-বিচার স্বীকার করিবে না; কেবল মোসল্মাঁন, মুচী, হাড়ী, মুর্দফরান এবং 
মেথরের। পংক্তি-পোজনে উপবিষ্ট হইতে পারিবে না। 

পঞ্চম। শান্ত ও শৈব-সম্্রদায়ীর। পরম্পর বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া অভির 

তাৰ অবলঘ্বন না করিলে, নরেশপন্থী হইতে পারিবে ন। 

ষ্ঠ। সামাজিক উপাসনার সময়ে স্ত্রীলোকে অবগডঠন অর্থাৎ ঘোম্টা বাধ 

হাঁক করিতে পারিবে না। ্ 



দরিশিউ। ১১১ 

উপীসনীর নিয়ম । 
ইহার অনেকে একত্র মিলিত হইয়। উপাপনা করে! ইহাদের উপাঁগন 

গৃহের নাম মমাজ। অমাবন্তার দিবসে উপাসন। করা বিধেয় নয়। গর্ভব্তী 

শ্লীলোকের এরূপ উপাসনাস্থলে উপস্থিত থাঁক| বিহিত নয়। উগাপনার সময় 

(বধঝ স্ত্রীলোকের ও ললাটে নিন্দুর দিবার নিষেধ নাই। উপাসনার সময় সকলে 

নিয়-স্থলে একত্র উপকিষ্ট হয়; কেবল নবেশচন্ত্ প্রভুর উদ্দেশে লোহিত-বদনাবৃতত 

স্বতন্থ একথানি উচ্চ আপন শুন্ত থাকে। তাহারই পার্খব-্থিত মৃত্তিকা-নির্মিত 

উন্নত আসনে গাই অর্থাৎ আচাধ্য মহাশয় উপবেশন করেন। সকলে একত্র 

গিলিত হইয়া নরেশ প্রতৃর গুণ গান করিলে পর, উক্ত গাই মহাশয় ধর্ম্োগদেশ 

প্রধান করেন৷ উপাঁসনা*কার্ধয সমাপ্ত হইলে সকলে একত্রে ভোজন করে এবং 

মেই সময়ে স্ত্রীলোকের নিকট হইতে মাসিক অন্ততঃ /১০ দেড় আনা! ও পুরুষের 

নিকট মাপক অন্ততঃ %* দুই আন! হিসাবে টাদা গ্রহণ কর! হইয়া থাকে। 

পৃক্ধেই লিখিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে জাতি-ভেদ নাই; ইহার! বলে, 

“একে স্ব,সবে এক। 

চেয়ে নরেশ প্রভু দেখ ।” 

ব্রাহ্মণের হজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সন্ধ্যা আহ্কি. 

কের সময়ে নরেশ প্রভুর নাম গ্রহণ ন| করিলে, পুর্র্ব উপবীত পরিত্যাগ করিয়া 

নৃতন উপবীত ধারণ করিতে হয়। উপাসনার সময়ে সকলে একবার বাম বাছ 

ও একবার দক্ষিণ বাহু উঞ্ধোলন করে এবং মধ্যে মধ্যে শিরোদেশও সঞ্চালন 

করিয়। থাকে। কেহ কেহ নরেশ গ্রতৃর উদ্দেশে টাকা, পয়দা, তুল, ফল, 

মূল প্রভৃতি প্রদান করে। ইহাদের আখড়ায় ছুই মাগান্তে এক একবার ভোজ 

হয়। জাম্দে| গ্রামে অগ্তাপি বৈশাখ মানে নরেশচন্ত্রের স্ররণার্থ ঝাপান হইয়! 

ধাকে। নরেশপন্থীর! বাঁলা-বিবাহের বিরোধী কিন্তু বিধবাবিধাহের নিতান্ত 

বিরোধী নয়। ইহার! ছিন?ু মতাবলম্বী অন্ত কোনরূপ উপাসক-ম ্্রদারের বিদ্বেষী 

নয়) বরং মকলকেই অগ্ধা করিয়! থাকে। কিন্তু মোদলমানদিগকে অত্যন্ত দ্বণা 
করে। 

নরেশ্চন্দ্র এই অভিনব মত্ত প্রবর্তন কর1..5545998িি 



২৩৪ ভারতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদায় । 

গৃহ হইতে বহির্গিত ও পলায়িত হইয়া কুমারপুর গ্রামে অবস্থিতি করেন এই 

স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর, বর্ধম[নের দক্ষিণ খণ্ডের বহু সংখ্যক লোক 

তাহার মত অবলগ্ধন করে ও স্থানে স্থানে উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছু 

কালের মধ্যে তীহার মতানুঘামী ধর্দরসম্প্রবায় পরিব্যাপ্ত হইয়। গড়ে। বর্ধমান 

জেলার অন্তর্গত হরিচরণবাটা, শুড়ে ও রশুইথওঁ, হুগলি জেগার অন্তর্গত কল্যাণ. 

পুর ও কাঁলীপুর এবং কলিকাতার অন্তর্গত বাগবাজার-সনিহিত লালবাগানে 

ইহার্দের এক একট সমাজ আছে। দাবিংশতি বৎসর হইল, উক্ত হরিচির্ণধাটার 

সমাজ নবীনদাস বৈরাগী নাগক একটি নরেশপন্থী কতৃক নংস্থাপিত হয়। প্রতি 

মঙ্গলবারে তথায় উপাসনা হইয়! থাকে। সেই স্থানে সপ্তাহে সপ্তাহে এত 

লোঁকের সমাগম হয় যে, ইহাকে অপর একটি তারকেশখর বলিলেও বলা 

যায়। ইহার আচার্যা নবীনদ্বান বৈরাগী এবং বাদ্যকর অধরলাল বৈরাগী। 

প্রায় ৫। ৬ ক্রোশ হইতে তথায় নিয়ত লোক আনিয়া! এ নবীনদান আচার্যোর 

পূজা দেয়। : 

কয়েক বদর পুর্বে সেই মমাজে ভয়ানক ঘ্বণিত ব্যাপার সমূহ সম্পাদিত 

হুইত। তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশে বর্ধমানের তদানীন্তন মাজিষ্েট মেটুকাফ, 

সাহেব.বিস্তর যত্ব করেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক। 

এক্ষণে অনেক পরিমাণে মে সকল ব্যাপার রহিত হইয় গিয়াছে । এই সমাজের 

নরেশপন্থীর। নিরাঁমিষ-ভোজী । 

বুকালাবধি শৈব-বৈষ্ণবের পরস্পর বিবাদ বিসঘ্বাদ প্রসিদ্ঠই আছে। 

নয়েশচন্ত্র কৌশল ও উপদেশ প্রদান দ্বার! গ্ গ্রদেশীয় অনেকগুলি শান্ত, শৈর 

ও বৈষ্ণবের বিরোধ ভগ্ন করিয়! দেন। তিনি এই উপন্দেশ দেন যে, বিনি 

সামা) ভিনিই রাঁধ) ভেদ জ্ঞান কর! অনর্থের মূল। তাহার! তাহার ঘণ ২৪ 

হইল ও তদবধি আপনাদিগকে নরেশগন্থী বলিয়া পরিচয় দিতে আন্ত করিল। 

এমন কি, বৈষণবেও শৈব শাক্তের সহিত একত্র উপবেশন পূর্বক অশ্ান বণ 

ও অকুতোতয়ে মৎস্য মাংদ ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

নরেশপন্থীরা উপাসনার সময় যেরূপ গাঁন করিয়! থাঁকে, পশ্চাং উহ 

শ্বরূপ তাহার ছুই তিনটি লিখিত হইতেছে। গাঁন গুলির ভাব অনেকাংশে নেড়। 



উপাসনা-_-সঙ্গীত। 

প্রভু দীনে দেহ পদ-ছায়া। আছে তোমার ভরসায় জায়।। 
তবের ভাবে মেতে আছি, বলবে! কি ভবের মায়। 
নহিলে প্রতু ভেরিয়ে যেতাম, লাগিয়ে লগা লাখের কায়! ॥ 

সায়াহের গীত। 

ভবের দেখে হোলাম্ ভেকা, আর যায় না কো এ কুল রাখা । 
মরি, দুঃখের কথা বল্বো কি, হারিয়ে গেলে পাই ন! খি, দেখে গুনে 
হোলাম্ বোকা । 

ভগ্ন ঘরে প্রাচীর পড়ে, শিরে জল রোখা চোখ! , তা দেখে বুড়ে 
কাদে, চেঁচিয়ে উঠে কচি খোকা। 

কুশো বলে, চোর গালালে, প্রাণটি করে ধোঁকা ধোকা! ; নাই কে! 
পরেশ বিনে এ বিপিনে, বিষেতে আর মধু মাখা । 

তৃতীয় গীত। 

. চেয়ে দেখ, সড়ক্ পানে । ফুটেছে সোণার কমল, টা চেয়ে সে 
নিরমল, মলাতে তাঁর কর্বেব কি, আঁপ নি আলোক এ বিমানে ॥ 

নরের গুরু নরেশ এসে, ভূ-সার জামদোয় বোসে, হাসিয়ে, সব 
মাপন দীসে, মজিয়ে গেছেন কীগাল জনে ।” 

পিসী ৩ পপ স্পেস সপীপ পাপ শিপিপ সপ ীশিশিশ শী সিল 

* রন. নিবাসী ভীযুক্ত রাজেন্রনাধ দত্ত নিজে আগ্রহ প্রকাশ পূর্বক নরেশ পন্থী ও কেউড় 
দাস নামক ছুটি সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আমার নিকট প্রেরণ করিয়| ভারতব্ষাঁয় উপাসক-সম্প্রদায়ের 
দ্বিতীয় ভাগের মধো সন্্িবেশ করিতে অন্থুরৌধ করেন । আমি তাদুশ বিষয় নকল সংগ্রহ করিতে- 
ছিলাম, হৃতরাং উহ! পাইয়! কৃতার্থ হইলাম । তিনি একটি ভগ্রসস্তান; কয়েক থানি বাঙ্গাল! 
ও রচনা করেন; আমাকে তাহা উপহারও দেন। সহসা! তাঁহার কথায় সন্দেহই ধা কেন উপ- 

স্থিত হইবে? নরেশচ * একটি দেধতা-ভক্ত লোক ছিলেন, বর্দমান জেলার অন্তগতি জ।ম্দে 
গ্রামে বাম করিতেন, অনেক গুলি শ্ঠামাবিষয়ক গীতও রচনা করেন, রাজেন্্রনাধের লিখিত এই 
কথ রি পূর্ব রি অথগত ছিলাম। তাহার পত্রে উল্লিখিত শোভাবানারের রাজ-বাটীর কুটু্ব 



২৪২ ভারতবর্ষীয় উপাপক-ন্গ্রদায়। 

পাঞ্গুল। 

বোম্বাই গ্রদেশেও একরূপ গ্রাতঃ-ভিক্ষুক আছে, তাহাদের নাম পাঞ্ুল। 

তাহারা প্রতুষে দ্বারে ছারে গমন করিয়। ভবানী, মহাদেব, গণপতি গ্রভ!ত নানা 

গ্রাম্য দেবতার নাম উচ্চারণ পুর্ধক ভিক্ষা করে এবং একটী পয়স! পাইলেই 

গৃহস্থদ্দিগকে বিশ্যেতঃ তদীয় মৃত পুর্বপুরুষকে, আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান কবে। 

তাঁহারা কখন কখন পথের নিকটস্থ বুক্ষোপরি আরোহণ পূর্বক দেবতাবিশেষের 

নাম সংবীর্ন করিয়া পথিকদিগের নিবট উচ্চেঃন্বরে ভি করে 

কেউড়দাস। 

উত্তররাট়ীয় কায়স্থ-কুলোুব কেউড়দ।স নামে এক ব্)ক্জি এই সম্প্রদার 

গ্রবর্তিত করেন এই নিমত্ত ইছার নাম কেউড়দ।স। কিন্তু এটি তার প্রবৃ্ত 

নাম। তাগগার এই কৃত্রিম নাম গ্রহণ বিষয়ব একট প্রবাদ আছে) পণ্চাৎ 

লিখিত হইতেছে। কাত্িকদাস ন'মে বৌন শদ্রনধান বাঁতৃম জেগার বিাবা- 

লয়ে ভতাপরাধে নীত হন। বিচাপপ'ত তাহাব 'নর্দাসন-দগুর আদেশ দেন। 

কাঙ্ঠিকদাল কোন রূপ কৌশলকুমে পলাঙ্জন পুলক আপনাকে কেছিড়াদ 

বলিয়া পরিচয় দেন। প্রথমে বদ্ধমান জেলার দক্ষিণ খণ্ডের অশ্বর্ত উচানল 

গ্রামে ও পরে স্থযোগ ক্রমে নান! স্থানে অবস্থিতি কারয়া শ্বনাম-প্রসিদ্ধ সম্পা্দাম- 

মত প্রচার করেন। শুনা গিয়াছে, নানাধিক ধিংশতি বৎসর হইল, এই 

সন্প্রদায় সুস্পষ্ট ওচন্তি হইয়াছে; ইতি মধোই বদ্ধমান জেলার দক্ষিণ ৭ণ 

ও মেদিনীপুর ছেলার অন্তর্গত নান! স্থানের ভর্িপাপী অনেক লোক এছ মঠ 

অবলম্বন করিয়াছে । ইহারা আপনাদিগকে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বন' 

উপ(সক বলিয্প। পরিচয় দেয় এবং সম্প্রদায় গু কেটডদাসের প্রতি আ্গাণ 

্্রীনাথ সিংহ্ বর্দামানের বাজ-বাটার কর্মচারী বিপ্রদ।ল চটোপাধশায প্রভৃতি কয়েকটি নম বাধ 

লোকের নী বটে । অতএব এস্থলে কোন মিথা-প্রবঞ্চনার আশঙ্ক। মনে হয নাই। )প্রি 

কিছু দিন হইল, কোন কারণে সংশষ উপগ্তিত হণযাতে সবিশেষ অনুপদ্ধান কবিয়া দেখ, ভাইর 

জিখিত বৃত্তান্ত গুলিব অধিকাংশ অমূলক | তিনি যে যে স্ুলে নরেশগন্থাদিগেব সমাগ আচে বলিহ। 

উঠেখ করিয়াছেন, তাহা বস্ত 5; কর্ধাভক্রাদিগে বৈঠক-স্তান | কেউঙ্দাসেব কোন নিদর্শনহ এও 

হওয়া যায় নাই । অতএব তাহার প্রে'রত এ দুইটি সম্প্রদ।য়ের বৃত্তান্ত প্রমাগ-দিদ্ধ। বোধ হইতেছে 

ভীতি জরায়ানিক বয়াতি তে। 

০১ শশী পাশপাশি শট ৮ সপ 
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ভক্তি শ্রদ্ধা গ্রকাঁশ করিয়া! থাকে। তষ্টিম্ন অপর কোন দেবতাকে গ্রাহা করে 

না এবং গ্বসম্প্রদায় মধ্যে ধর্ণবিচারও স্বীকার করে না। ইহারা কেউড়দামকে 
পুরাণ-গ্রসিদ্ধ চন্দ্রণংশোডব বপয়। পসন্্রণায়ের খ্যাতি ও গৌরব এাকাশ 

করে। 

ককির-সম্প্রদায় | 

কিছু দিন হইল, গোয়াড়ি কষ্ণণগব অঞ্চলে ফকির নামে একটি উপান্চ 

সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে ঠন্দু মোলল সান্ উভয় জারীর জোট 

আছে অধিকাংশ মোপল মান? িন্দুৰ ভগ অত অগ্ল। হিনু ফক্ত্বে। 

নখংলই গৃগী) মোসপমান্ধিগেরও মধ্যে উদাসানের ভাগ অঠি অন্প। 

ইহ141 ঘোষপাড়ার মতের অনুবপ মতাবলদ্ী। যাহার নিকট এই সম্প্রু- 

দায়ের লম্বা প্রাপু হঠ, তিনি * বলেন, বোধ হয় ইহার] 1 ছন্ুবেখ। কর্তাভজা। 

ম্াতীয় লোকের মনোরঞ্জণার্থে ফকিবের বেশ ধারণ করিয়াছে । ইহাঝা পীর 

যগধর বিছু মানে না। নিয়নে দেখি নারে, কিরূপে সাধিব তারে' এই 

কথা কথার কথায় বলে । ইহাদের আরও একটি মান্প্রণাদ্িক মণর্কতার কথ! 

আছ 'আপন ধরম কথা নী কাইবে যথাতথ, আপনারে হইবে সাবধান । 

দের তিনটি গীতের শ্রথমাংণের কয়েকটি চরণ পশ্চাত ণিখিত হল 

১। আগে সত্য ধন্মা যাজন কর আমার মণ। ওরে সত্য মানুষ 

দেখবি যদি, সত্য বল মন্ নিরবধি, ত্যজ্য কর অসত্যবাদী, ভবে 

গিণ্বে প্রেম-রতন। দিনে দিনে দিন ফুরাল এলো কাল। কৌন্ 

দিন তোরে হবে যেতে, বল দেখি কে যাবে সাথে, তখন ঘটবে রে বিষম 

জষ্ভাল। তখন জান্তে পার্বি তোর কর্মফল। ও তোর কোন্ 

পিন দেহ যাবে পড়ে, তীর্থ-ঘাঁত্রা সকল হেড়ে, ঠিক্ দিয়ে থাক্ বসে 

পিঁডেয, মিথ্য! তোর তীর্থ ভ্রমণ । | 

২। কর গুরু-তত্ব সার, ওরে মন আমার, গুরু বিনে পারে যেতে 

ক্লাশ শশী রই 

* আমার পরমাত্রীয় গ্রযুত ব্রজনাথ নখোপাধায় ধাঁধু। 



২5৪ ভারতবর্ধীয় উপাসক-সম্প্রদায়। 

পার্বে না । ভাবিয়ে অন্তরে, খাট গুরু-ছারে, লয়ে যাবে পারে, ফেলে 

যাবে না। যদি এসেছ এ পারে, যেতে হবে পারে, ভাব মন তারে, 

যদ্দি যাবে পারে । স্ুমতি হইয়া, গুরুকে লইয়া, আনন্দিত হয়ে থাক 

রসন]। গুরু-বাক্য এঁক্য কর, সাধু শাস্ত্র ধর, তবে যাবে পার, ভাব 

কি অসার, গুরু-মুখপল্স-বাকা, হৃদয়েতে কর এক্য, সুম্মম ভাবে শান্ত 

হয়ে থাক না। 

৩। মানুষ এই সত্য মানুষ মানুষ বই আর কিছু নাইরে মানুষ। 

মনের মন মনস্থ প্রাপ্তি বস্তু পাওয়।৷ যায় এই মানুষের ঠাই । অনেক 

চিন্তনের সে ধন, তারে কর সমুহ যতন, তবে সে মিলিবে রতন, ওহে 

সাধু ভাই। 

কুম্তুপাতিয়া । 
কিছু দিন হইল, সম্বাদপত্রে কু্তুপাতিযা ন|মে একটি অ'ভনব মশ্প্রদায়ের 

বিখরণ প্রকাশিত হয়। তাহারা নিরাঁকারবাদধী; দেবদেবীর উপামনার 

অত্যন্ত বিছবেধী। গত বৎপর তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক জগনাথ, বগরাম 

ও স্ুভদ্রাকে দগ্ধ করিবার উদ্দেশে পুরী মধ্যে গ্রবেশ করে । বাঙ্গালা স্থাদ- 

পত্ে মধ্য-বিভাগের কমিশনরের লিপিগ্রমাণে তাহাদের মতামতের বিষয় যেরগ 

লিখিত হয়, গম্চাৎ অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে। 

“ইহার! হিন্দু, কিন্তু দেবদেবী মানে না, এক নিরাকার আলেখ, পুর্কষবে 

মানে । তাহারা বলে, তাঁহার কথা কেহ লিখিয়! শেষ করিতে পারে না। 

আলেখ. স্বামী নামে এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের অবতার ব্লিয়৷ পা 

দিয়! ১৮৬৪ আঠারশ চৌষটি লালে এই ধর্ম সংস্থাপিত করেন। উড়িষ্যা ও 

মঞ্য-ভারতবর্ধে এই ধর্ম খুব প্রচারিত হইয়াছে। প্রার ত্রিশটি পল্লীর লোক 

এই ধর্দীবলঘী হইয়াছে । ইহার! কুস্তু নামে এক প্রকার গাছের ডোর প্রস্তুত 

করিয়। কোমরে পরিধান করে বলিয়! কু্তুপাতিয়া নাম পাইয়াছে। গৃহী ও 

উদ্ধাসীন দুই শ্রেণীর লোকই ইহাদের মধ্যে আছে। ইহাদের উদ্দাসীনের 

সফল বর্ণের লোকের অন্ধ আহার করে। কেবল প্রজা-পীড়ন করেন বলিয় 

জিতে তের টান. হুয়... বলিয়। আন্গণের. অন্ন, বন পরিষ্কার করে বল্ধি 
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রঞ্জকের অন্ন ও অপবিত্র কার্ধ্য করে বলিয়। হাঁড়ির অন্ন গ্রহণ করে ন1। সত). 
কথন, বিশ্বাস, গুরুর সম্পূর্ণ অধীনত! এই দলের মোকেপের বিশেষ লক্ষণ । 

তাহারা প্রতিদিন হূর্যোর দিকে মুখ ও নাকের নিকট হাত জোড় করিয়া উপা- 

না করে। তাহারা কখন কখন তিন চারি জনে একত্র এক রকম মকরুণ 

সমস্বরে উপান! করে এবং চৌধাউ বার ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করে। তাহাদের 
বাবহার অত্যন্ত অপরিষ্কার। গড়া হইলে তাহার! ওষুধ খায় না। কেবল 

আলেখ, পুরুষের কপার উপর নির্ভর করে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের স 

তত (বিশুদ্ধ বলিয়। বোধ হয় নাঁ। তাহার! দৈববাণী গাণ্ড হয় এরূপ বিশ্বাস 

করে। জগন্নাথকে ধ্বংল করিতে পারিলে দেবদেবীর পূজা নিশ্ুল হইয়া বাইবে 

ও সকলে তাহাদের ধর্শ গ্রহণ করিবে এই জন্ত তাহারা জগন্নাথের উপর 

আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। সম্প্রতি একব্যক্তি জগন্নাথের মন্দিরে মার! যাও* 

মার, তাহারা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে ।৮-ন্ুলভ মমাচার, ১২৮৮ সাল) ২১ 

কার্তিক। পু 

খোজা । 

নদ, মদ.কটু, জেন্জিবর্, ভাওনগর প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশে নানা গানে 

থা! নামে একটি সম্প্রদায় আছে। যদিও তাহারা আপনাদিগকে মোঈলমান 

শিয়। পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাঁহার্দের আচার,ব্যবহার ও ধশ্মানুষ্ঠান হিন্দু ও মোসল, 

ন্ উভস্ন ধর্ম-মিশ্রিত। মুমুষু ব্যক্তির নিকট কোরাণের কিছ়দংশ ও দশাবতা- 
রব উপাধ্যান উভয়ই পঠিত হয়, মৃত্যু ঘটলে পর, হিল ও মোমলমান্ উগ্র 

াগ্রানুযাযী অস্ত্ো্ি ভ্রিয়াদি সম্পাদিত হইয়। থাকে । কাজির! তাহাদের উদ্ধাহ- 

রয় নির্বাহ করিয়! দেয় বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণ পর্ডিতের ব্যবস্থা 

গ্রহণ কর হইয়া থাকে । ধোঁজারা হিন্দু ও মোদলমান্ উভয় ভীথই পধাটন 

হরে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে গর, হিণু মতানুসারে নানা দিন নানাপ্রকার জাত: 

রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং হি্দু-শাস্ত্রোক্ত সুপ্রাচীন ব্যবহার- প্রণালী" 

বিশেষ অধলম্বন করিয়া চলে। * 

সস পিপি 
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টিগ্পনি। 

( প্রথম ভাগ। উপক্রমণিকা। ৭৮ পৃষ্টা_বেদ-শান্জ্র বহু 
দেবতার উপাসনা-প্রতিপাদক কি না?) 

বেদ-বিদ্যা-পারদর্শী সুবিথ্য।ত শ্রীমান্ ম, মুলর্ ধলেন, বৈদিক খধিগণ বখন 

যে দেবতার স্বতি করেন, তখন তাহাকে পরাৎপর পক্ষমেশ্বর বলিয়া কীর্ঘণ 

করিয়া যান; উপাপক যখন এক দেবতার উপামনা করেন, তখন অগ্ঠ কোন 

দেবতা তাহার স্থৃতি-পথে উপস্থিত থাকেন না) খখেদের বচনাগ্ুমারে। ইন, 

মিত্র, বরুণ, অগ্মি গ্রভৃতি দেখগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবত। মন, এক ধেণতাণই 

সংজ্ঞামান্র;) অর্থাৎ বেদাবলন্বী হিন্দুর! অন্যান্ত জাতির স্থায় বহু দেবণণা 

ছিলেন না । এই পুস্তকের প্রথম ভাগে উদ্লিথিত পৃষ্ঠায় এই মতে এদ? 

কর হইয়াছে। সম্প্রতি ১৮৮১ খুষ্টান্দের 'অকৃটোবর ম।সে ভূবনবিথ্যাত গড 

শিরোমণি শ্রীমান হুইটশিও তাহার এই মতের প্রথ্াদ কারয়াছেন %। 

বেদমাত্রাবলঘ্ী গ্রাচীন হিন্দুবা। থে এক কালে ভিন্ন ভিন্ন দেণতার উপাদণ 

করিতেন, খগ্বেদংহিতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ থিগুমান রহিয়াছে। ইন্ত ও 

আগ, ইন্্র ও বরুণ, মিত্র ও বরুণ, ছো ও পৃথিবী, উদ ও রাত্রি প্রভৃতি ছই 

দেবতার একত্র স্তত্তি  সংহিতার অনেক স্থানেই সন্নিঝিষ্ট আছে । কেবণ ছি 

দুই দেবা নয়, নানা স্থানে আদিতাগণ, মরুংগণ প্রভৃতি বহু দেবতার এক? 

সংযোগ দেখিতে পাওয়া ষায়। ফলতঃ উল্লিখিত পুর্ব-কালীন হিন্দুধা 

দেবতার উপাসক ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। 

(দ্বিতীয় ভীগ, উপক্রমণিকা ; ১১১ পৃষ্ঠ] 1 নর ।) 

গলুলবিঘদঘান্ধানবিতত্তব নারমগঘতন্ধঘবব্ধাপ্িহাওা: | 

জ্ঞানী অবাপ্থলি্িবী শৃদন: লাঘাঁ হলালি 5 অরহনন্বিলন নিঙ্গলভা ॥ 

জ্যোতির্বিদ[ভরণের গেযাংশ। 
শেপার 

শপ পপপাপপপাশিপপসপাপিপািশপাশি 
পিপিপি) 
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ধনুপ্তরি। ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট, ঘটকর্পর, কালিদাস বিখ্যাত 

ব্বাঁহমিহির) বরকুচি এই নয় জন বিক্রম নামক নরপতির সভাসদ ছিলেন। 

(দ্বি, ভাগ; উপ; ১২৫ পৃষ্ঠ |) 

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এক কালিদাসেবই বিরচিত এই বিষয় সংক্রান্ত 

গ্রবাদটি কত গ্রাচীন ঃ 

মর্লিনাথ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব গরভৃতির টাকা করেন। এখনও তাহার কৃত 

তিন চার শত বৎসর পুর্ধের হস্ত-লিখিত পুরাতন গ্রন্থ গ্রাপ্ত হয়া যায়। তিনি 

রুধ'শের টাকার গ্রথমে কালিদাস-কৃত তিন থানি কাদোর কথা উল্লেখ 

কবিয়ােন। 

্যা্ভ জালিনামীঘ জান্সনমঘমূ। 

এই ভিন খানি রঘুণংশ, কুমারসম্তন ও মেঘদূত বই আর কিছুই নয়। 

আভএন নানাধিক চারি শত বসব পূরনের এই তিন খানি কাব্য এক কালদাসের 

রাহাব'লয়। পাওতগণের মংস্কার ছিল ইহাতে আর সংশয় রহিল না। 

নর, চরিত্রবদ্ধন, বিস্তুবকর, কৃ ইউ গ্রভৃতি অনেকানেক গাচীন পণ্ডিত 

বদুবণণব টাকা করিয়। যান! ইহাদের মধো দিনকর নিজ টাকারচনার সময় 

এপ লখিয়া |গয়াছেন যে, 

বর্গ দ্ান্ঈন্গ লা মগ্সিত্ুবলনলিথিক্রিন মবিন শীক্জানলা দ্বীঘা আমনূৰ 

জমনান্দরঘিসন্মা হিলগ! ॥ 

বিক্রমাদিত্য-প্রতিঠিত সম্বতের ১৪৪১ চৌদ শত একচল্লিণ অন্দে কমলা-পুঞ্জ 

দিনকর এই কুকতিমুক্ত। স্বরূপ সুবোধ টাকা রচনা করেন। 
€-০4 
। ৪151 ১৪৪১ চৌদ্দ শত একচলিশ সম্বঘতে অর্থাৎ ১৩৮৫ তের শত 

পচাশ খুঈান্ধে এ টীকা রচনা করেন। চরিত্রবদ্ধন তাহার পূর্বন্ন 

লোক। শঙ্কর পার পণ্ডিত দেখ্য়াছেন, দিনবর অনেক স্থলে 

টত্বধর্দনের গ্রন্থেব অনুকরণ করিয়াছ্থেন। অতএব টরিরবর্ধন 

নেব ত্রায়াশ শতাব্দীর অথব| তাহার কিছু পূর্বকালীন লোক হওয়া 
এ উভয়েই রঘুব'শের সপুম সর্গের টাকা-রচনার সময়ে বলেন। ইহার 

অব্যবহিত পূর্বের একাদশটি গ্লোক কমারপত্তবের_মধে]৩৮353788988 

পি 



২৮ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় | 

পাওয়। যায়। কিন্তু যখন এই উভয় কাবাই এক কবির বিরচিত, তথন তাহাতে 

কিছু দোষ-স্পর্শ হইতে পারে না। 
যহাঘন স্বীন্া: স্বালাহবনধী গদি ব্বন্লি নঘাছর কমূলহীনলামীলার হীম:। 

দিনকর। 

মহান স্বীন্ধা: ভ্ুলাধীন্যগানদি ্িহান্লী লথাছা জনন লাল ভবীঘ: | 

চরিত্রবন্ধন। 

অতএব নুযুনাধিক ৬০* ছয় শত বতসর পূর্বে রথুবংশ 'ও কুমাবসন্তর 

এক কাঁলিদাসের কৃত বলিয়! লোকের সংস্কার ছিল ইহা ষ্প্টই প্রতীয়মান 

হইতেছে 71905200015 01 076 10061080018] 000655 01 0110). 

21155 01 1874১ 70, 227--230. 

পণ্ডিতপ্রবর ইহার পর রঘুবংশ, কুমারসম্তবঃ অভিজ্ঞানশকুত্তল গুতৃতির 
ভাবার্থ ও পদ-বিন্তাসাঁদির সৌসাদৃশ্ত গ্রদর্শন করিয়া প্র তিনেই এক গ্রন্থকাৰের 
কর্তৃত্ব-গ্রতিপাদনের চেষ্টা পাইয়াছেন। 

( দ্বিতীয় ভাগ। উপক্রমনিকা। ১৬৯ ও ১৬১ পৃষ্ঠা 
ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা ।) 

কেবল আরবে নয়,বছ পূর্বে গ্রীম্ দেশেও ভারতবষীয় ওধধাদি প্রচলিত হম! 

হিপক্রেটিজ নামক স্থুপ্রসিদ্ধ গ্রীকৃ চিকিৎসক খু. পৃঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাধীতে 

প্রাদ্ভূতি হন। তিনি খু, পৃ! ৩৬১ মব্ষে ৯৯ নিরনব্বই বৎসর রয়ঃক্রমের দমগে 

গরাণত্যাগ করেন। তাহার গ্রন্থে কষ্ণতিল, শোন (অর্থাৎ শজিনা), এলাগ। 

দারুচিনি) জটামাংসী, লোবান, (ধ্রেজ! হি চিরতা এই সমস্ত আরব্য রোগ 

বিশেষে উষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। এ সমুদীয়ই ভাবতবী 

গধধ-দ্রবা। এ সমস্ত বন্ত ভারতবর্ষ হইতে গ্রীন দেশে নীত ও বিজ্রীত হই, 

ইহাতে সুষ্প্ট প্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাদৃশ পূর্ব কালেও ভারতবর্ষ 

চিকিৎসা ইয়ুরোপ খণ্ডের উল্লিখিত অংশে প্রচলিত হইয়াছিল। উদ্ত গাঁ 

চিকিৎসকের সাশ্্রদায়িক বৈগ্ধক গ্রন্থ সমুদয় পর্যযালোচনা দ্বারা এইটি অবধা 

হইয়াছে যে অস্ত্রচিকিৎদা বিষয়ে গ্রীকদিগের অপেক্ষা! নিপুণতর চিকিংস্ 

দ্িগের চিকিৎস! শান্ত হইতে পে সমুদায়ের কিয়দংশ সঙ্কলিত হয়। ভারত 



পরিশিষ্ট। ২৯ 

ঠঠন ও স্বরূপ প্রতৃতি নির্ঘারণ করিতেন ইহাতে সন্দেছ নাই । নুশ্রতাদি 

গস সুপ্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট গ্রমাগ বিস্তষান রহিয়াছে। পূর্ব 

কালে হিন্দু চিকিৎসকের! অশ্মরি রোগ, প্রসববাঁধা, মৃতগর্ভ-নিঃদারগ ইত্যাদি ৰ 

অনেক স্থলে কঠিন কঠিন অন্ত্রচিকিৎসা করিতেন। স্ুশ্রত এ প্রথমোক ক্রিয়াটির | 

বিবরণ করেন) পশ্চাৎ সেল্সস্ নামক লাটিন্ পণ্ডিত তাহা ইঘুরোপ খণ্ড প্রচার 

করিয়। দেন। তিনি মিশর-দেশীয়দিগের নিকট তাহ! অবগত হন এবং মিশর- 

দেশীয়ের! পুর্ব-দেশীয় (অর্থাৎ ভারতবর্ষীয়) চিকিৎসকদিগের মমীপে শিক্ষ! 

করেন। অতএব গ্রীক হিপক্রেটিজ, অন্ত্র-চিকিৎসা-বিষয়েও ভারতবর্ষীয়দের 

নিকট ধণ-বন্ধ ছিলেন ইহ! সর্বতোভাবে সম্ভব ও সঙ্গত।---[721052061005 

01 076 960010 9658101) 01 016 [11501900181 00781055 ০1 

01167021656) (01 1874, 00. 295---259. 

(ঘি, ভা, উপক্রমণিকা। ১৬২ পৃষ্টা) 

কথাপরিৎসাগরের অন্তর্গত ভূরি তূরি উপন্তান ভোট-দেশীর ভাষার 

মঙুবাদিত হইয়। তথায় প্রচলিত হয়। তথাকার কহ-গুর নামক বৃহৎ বৌদ্ধ 

পানে গেই সমুদায় মন্নিবি্ট আছে। সম্প্রতি শিফনর্ তাহা সংগ্রহ করিয়! 

অর্মেন ভাষায় অনুবাদ করেন। গশ্চাৎ তাহ! রেলম্টন্ কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় 

অগুবাদিত হয়। মংস্কৃত কথানরিৎসাগরের সহিত এ উপন্তাসগুলির বিশেষ এই 

থে তাহা বৌদ্ধ সমান্জের উপযুক্ত করিয়! বর্ণন করা হইয়াছে &। 

(দ্বি,ভা, উপ। ২২৪--২২৯ পৃষ্টা--শঙ্করাচার্ধ্য।) 

উল্লিখিত পৃষ্ঠায় শঙ্করাচার্য্ের সময়-নিদ্ধারণ-প্রস্তাব লিখিত হইবার 

পর দেখিলাম, দক্ষিণাপথের অন্তর্ণত বেলগাও বিদ্বালয়ের একটি অধ্যাপক + 

এ স্থানের কোন ব্যক্তির নিকট বাঁলবোধ অক্ষরে লিখিত একখানি 

মস্ৃ-গরন্থে শঙ্করাচার্ধোর প্রদঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করেন $| তাহ হইতে 

* 11960718195 09715৩0 00 11019 5087065 [121518060 1760 121৭) 

|[োয। ঢ, /$1001 0) 901917005 061) [1 2719120100, 

$ [. 8, 20990 8. &. ইনি বেলগীও-নিবাদী গোধিল ভট দব্জকরের নিকট উ 

রস্থ প্রাপ্ত হন। 

1: 10010 &17008215, 1016১ 1882.) 0,175. 



২১৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় । 

ত্র জগত্বিখ্যাত আচাধ্যের জম্ম ও মৃত্া-কাল বিষয়ক কয়েকটি বচন গশ্চাং 

উদ্ধৃত হইতেছে। 

কুাদ্বাহনিলাসায দাহুস্ালী লম্ভীলধী। 

ঘ হত গরতহানাহ্া: ঝবান্বান্জ অন্যান: ॥ 

লিছিলাশীমনক্ষালু নিল সন্ধহ'হ্ম:। 

তন" অনুর্নহাল্ ঘ্বাহুগ ঘলমাহলজল্। 

দীত্ত্ জনআান্ লান্য' ভ্বালিই ঘুলিহয্থবান্। 

জহর দ্বুললান্ধনক্ষ।জ্ নুক্তাসন: | 

ঈহ্ঘারী দুষ্যিলাঘা নত গ্রহ: আিঅলালবান্ ॥ 

দেই ৈবল্য দাত। শঙ্করাচার্্য লোকের দুষ্টাার নিবারণ উদ্দেশে 

প্রাদৃভূতি হন। ৩৮৮৭ তিন সহআ আট শত উননব্বই কলিগতার্জে তিনি জন্ম 

গ্রহণ করেন। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় চত্ুর্ববেদ অধ্যয়ন, দ্বাদশ বর্ষে সর্বশান্ত 

পাঠ এবং ষোড়শ বর্ষে ( উপনিষদ ও ব্রহ্মহ্থহাদির ) ভাষা রচন। করিয়া বত্রিশ 

বংপর বয়সের সময়ে গ্রাণতাগ করেন । ৩৯২১ তিন সঃ নয় শত একুশ 

কলিগভাবে ( মর্থাং ৭৪২ সাত শত বিয়াল্লিণ শকে ও ৮২ আট শত কুড়ি 

থুটাে ) বৈশাখি পূর্ণিমা তিথিতে শঙ্কর শিবত্ব প্রাপ্ত হন। 

পূর্ব্বে অঙ্গ অন্য যুক্তি-পথ অবগন্থন করিয়। শঙ্করাচার্যের সময়ের বিষয় ঘেরূপ 

বিবেচিত হষ্য়াছে, উল্লিখিত বনের সঠিত তাগার সব্ধাংশে সম্পূর্ণ একা হই" 

তেছে। বুদ্ধি বিচারের এরূপ নফলত। নপ্রমাণ হওয়া অপার আনলোর বিষয়্। 

(দি, ভা, উপক্রমণিকা। ২৭৯ পৃষ্টা ।-_ 

অশোকের নাম পিয়?সসি।) 

অশোকের অন্ত নাম পিয়দস্পী এই বিষয়ের নীপবংস-পিখিত পালি- 

ব্চন *। 

₹ প্শ্াপি বন্ঘানি ক্মন্াহঘ ঘন্যালি ত্র সহ্লিজ্বুল গলিমীন্সী দিযহৃল্মিনী ! 

দীপবংম। ষষ্ট ভানবারে।। 

০০০8 



বদধদেবের পরিনিবৃত্তির ২১৮ ছুই শত মষ্টাশ বৎসর পরে পিয়দস্দর (অর্থাৎ 

প্রিয়দশর) রাজ্যা'ভিষেক সম্পন্ন €য়। 

্বহ্মুশম্তাঘল্ লক্মাল' নিন্তপরাহ্ন্ত ক্স্নজী হগীত্পী মাহা ভি ভজ্লিহ্নীন্তিলী। 

দীপবংস। ষষ্ঠ ভানবারো। 

চন্্রগুপ্ের বৃদ্ধপগ্রপৌত্র ও বিদ্দুগারের নি পুত্র সেই মময়ে উজ্জযিনীর 

করগ্রাহী ছিলেন। 
পালি দ্বীপবংসে নত্বানত্ত শব্ধ আছে, তাহার অর্থ নাতির নাতি অর্থাৎ বৃদ্ধ- 

গ্রপৌত্র। অশোক বিন্দুমারের পু বটে, কিন্ত চ্্গুপ্রের বুদ্ধপ্রপৌত্র নয়) 

কেন পুরাগাগ্দারে *) চন্দ্র গুপ্তের পুক্ত বন্দুধার এবং বিশ্দুমারের পুত্র অশোক। 

অতএব পাঁিগ্রন্থে কোন কারণে অপুদি ঘট/1 থাঁকিবে। 

(দ্বি, ভা, উপক্রমণিকা । ২৮৭ ৃষ্ঠা। 

__ পৌঞুলিকতা-পরিত্যাগী বৌদ্ধ ।) 

জাপান দ্বীপে ধিন্দিউ নামক একটি বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রবস্তিত হইয়াছে। 

তাঙার। চিরজীবন বিধাহ-পরিবজ্্ধনের আবগ্তকণত| বিধি এবং ভিচ্মুদের অসুষ্ঠে 

অনেক ক্রিয়াকলাপ পাঁরত্যাগ করিয়াছে। বুদ্ধ এবং অগ্তান্ত দেব দেশর 

পুজাও অগ্রচলত করিয়া নিত্য ও অনন্ত স্বরূপ নিত্য পদার্থের উপামনা অব- 

লন করিয়াছে । সেই নিত্য পদার্থের লাম অমিদ। তদীয় প্রেমে বিশ্বাস 

জম্মিলেই ভীবাম্বার মুক্তি পদে অবস্থিতি হইণ্ডে থাকে । জাপানন্থ ৃটীয় 

সপ্রদায়ের দৃ্ন্তানুমারে এইকপ পরিপর্তন মংঘটত হয় বলিয় বিবেচিত 

হইয়াছে । | অপরাপর বৌদ্ধ সপপ্রনায়ে যত প্রকার পুত্তল-পৃঙ্গ! প্রচলিত আছে, 

টান-দেশীয় বিস্তর ম্প্রীনারীর। তাহার অনেক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্ত 

এতদুর উন্নতি লা করিতে পারে নাই। 

( উপক্রমণিকা, ২৮৭ পৃষ্টা, ১৮ পড়জি। 

স্তুপ ও মানসিক স্তুপ। ) 

উপক্রমনিকার ২৫০ ছুই শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় যে ঘণ্টাঝার বস্তার বিষয় শিথিত্ত 
পাপশশীশীশ 

সিরকা 0112 ৬) ৬৫ গোপা । 



২১২ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদদায়। 

হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত স্তপ। তাহা! সমাধিষ্বরূপ। যদিও মহাজন-বিশেষের 

আস্থ, কেশাদি মৃতাবশেষ প্রোথিত করাই স্তপনির্্াণের প্রধান উদ্দেস্, কিন্ত 
তাহার সঙ্গে মণি, মুক্ত! চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি অন্তান্ জ্রব্যও দেখিতে গাওয়া 

গিয়াছে। সাঞ্ী গ্রামের একটি স্তপে প্রস্তর-নির্শিত নিন্ধুকের মধ্যে সারি: 

পুত্রের অস্থি সমাহিত হয়। এ প্রস্তরময় সিদ্ধুকের অভ্যন্তরে একটি ধাতু-নির্মিত 

ষুপ্র বাক্স ছিল। তাহার মধ্যে স্ফাটিক, বৈহুর্ধ্য, পদ্মরাগ, মুক্তা প্রভৃতি সাতটি 

়দ্র-বর্তল প্রাপ্ত হওয়! যায় এবং সেই ক্ষুত্র বাকের পার্্'দেশে ছুই খানি চন্দন- 

কাষ্ঠও দৃষ্ট হয় *। মুক্তা, স্কাঁটিক, বৈরূধ্য প্রভৃতি সাত প্রকার রত্ব বৌদ্ধ সমাজের 
বিশেষ রূপ গণ্য ও অদ্ধেয়। বৌদ্ধের। শ্রদ্ধা সহকারে নিজ সম্প্রদায়ী সাধুগণের 

অস্থি, কেশাদি মৃতাবশেষের সহিত সেই সমুদায় স্থাপন করিত। অন্ধর্? 

প্রভৃতি কোন কোন স্থানের স্তপে কেবল কিঞ্চিৎ ভঙ্মমাত্র বিদ্যমান দেখ 

গিয়াছে । এক স্তূপে কেবল এক ব্যক্তিরই মৃতাবশেষ থাকে এমন নর, এক এক 

স্তূপে বহু বযতিয়ই অস্থি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া! গিয়াছে$। উন্নিখিত মাী 

গ্রামের অন্ত একটি স্তপে অশোক রাজার সমকালবন্তী অন্যুন দশটি প্রধান 

লোঁকেক্র অস্থি সমাহিত হয় 91 এ সাক্ষী গ্রামের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম 

এবং তৃপালের প্রায় ১* দশ ক্রোশ পূর্ববোত্বর অংশে অবস্থিত সোপারি গ্রামের 

একটি স্তুপে পাচ ব্যক্তির অস্থি খণ্ড প্রোথিত হয়| । 

ই সকল স্ত,পন্ৃষ্টে ২০। ২২ বিশ, বাইশ শত বৎসর পুর্ব পরধ্যন্তের ভারত, 

বর্ধীয় গৃহ-নির্ঘাণ-প্রণালীর সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকাতা 

ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারের সশ্চিন দিকের প্রকোষ্ঠে সা্ধীন্তপ ভারতন্গ 

প্রভৃতি তোরণাদির খণ্ড-বিশেষ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। 

বৌদ্ধেরা কামনা করিয়! কোন প্রণিদ্ধ দেবালয়ে ছোট ছোট স্তূগ প্রতিষ্টা 

করে; তাহাকেই মানসিক গ্ত,প বলে। বুদ্ধগঞা, সার্ণাথ, সা্চী, মথুরা গ্রডৃি 

বৌদ্ব-ভীর্ঘে এরূপ শত শত ও সহ সহস্র স্তপপ্রাণ্ড হও়। গিয়াছে | হি 
জিন ২ শশসসিষ্পীীশি শা শিপ 7 

শশী শি সাকা শা ৩ 

____.. শা 

কঃ 48, 0001171697015 91015520065, 1854 3000), 297-৮290. 

+ ভোজপুরের গ্রায় ছুই ভ্রোশ পশ্চিমে অন্ধর্ গ্রাম! 

ধু &. 2 9 [3101159, "1 095। 1854 ? 7, 345 
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টিপ্লনি। ২১৩ 

মানসিক ত্তপ টালি ইউকের মত চতুফ্োগ) তাহাতে এক বা অধিক চৈত্যের 
আকার অঙ্কিত এবং তাহার নিয় ভাগে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধোনি থাকে। 
এই প্রকার ছোট ছোট মানসিক মন্দিরও গ্রতিষ্ঠ| করা! গ্রচলিত ছিল। এরূপ 
সপ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা সমধিক পুণ্য-রদ বলিয়! পরিগণিত । 

(দ্বি, ভা, উপক্রমণিকা। ৩১০ পৃষ্ঠ ।-_গয়া।) 

লিতবিস্তর বৌদ্ধ-শ্পরদায়ের এক খানি সমধিক প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতে 
লিখিত আছে, শাক্য রাজগৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া গঞ্কায় গমন করেন এবং 
তথাকার কতকগুলি লোক সমাদর পূর্বক তাহাকে অভ্যর্থনা! করিয়। যধোচিত 
আমোদ আহ্লাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। 

নি দ্থি লিন্ববী নীঘিতন্তী যগালিস ব হালব্যগ্ নিশ্ু্থ নবাপ স্াহিজা মাঙ্দানন্। 
থাব্র দ্জমলতবাথীত: | 

নপ ভন্ত্ ভ্ল: ঘলঘনান্নবাস্ব হালনবস্ত্ঞানাহাস্ব গঘাযা শন্মনলীমবাতনমান জহীলি 
গ্র। নল ্ববাধীল বীিবন্বী$লিলিনন্িনী5নন্॥ 

ললিতবিস্তর। সগ্তদশাধ্যায়। মুদ্রিত পুস্তকের ৩০৯ পৃষ্ঠা। 
ভিক্ষুগণ! বোধিসব (অর্থাৎ শাক্যমুনি) রাজগৃহে বিহার পূর্বক পাঁচটি 

ওদ্রণোকের মহিত মগধ-পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। সময় ক্রমে রাজগৃহ 
অতিক্রম পূর্বক গয়ায় গমন করিলে পর কতকগুলি লোকে মাতিশয় আনন্দ 
প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার! তাহাকে অভিনিমন্ত্রণ করিল। 

এই প্রমাণানুদারে, বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তনের পূর্বে মগধের মধ্যে গয়ানামে একটি 
নগর ছিল বলিতে হয়। মহাভারতে তীর্থ-বর্ণন-স্থলে গয়। তীর্থের মাহাত্য-কথম 
আছে। বহু কাল ব্যাপিয়! এ গ্রন্থে তৃরি তৃরি বচন প্রক্ষিপ্ত হয় ইহা! পূর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে 1 । অতএব উহার বচন-বিশেষ অবলম্বন করিয়া হিদু- 
গয়ার নব্যত্ব ঝা প্রাচীনত্বের বিষয় নির্ধারণ করিতে পারা যায় ন|। 

এক্ষণে ছুইটি গয়ার নাম শুনিতে পাওয়া যায়, গয়। ও বুদ্ধগরা। কোন প্রচ- 
স্পেীপীটা 

পপ 
পেশী পিস 

* বলপর্ব ৮৪ অধ্যায়, ৭৬ ও ৯৭ শ্লোক এবং ৮৭ অধ্যায়, ৮ ও ৯ শ্লোক । 
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লিত গ্রস্থেই বুন্ধগঞ্জার নাম ও প্রদর্গ নাই। উল্লিখিত ললিতবিস্তরে ও মহাতার. 
তীয় বচনে এক গয়্ারই বিষয় লিখিত আছে। চীন-দ্শীয় তীর্ধযাত্রী ফাহিযন্ 
খৃষ্টানদের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারস্তে ভারতবর্ষে পরিপ্রমণ করেন) তিনি এক 

গয়ারই বিষয় বিবরণ করিয়া যান * | হিউএন্ থ.সঙ্গ ও খুষ্টাব্ের সগ্ুম শতাব্দীর 

প্রথমার্ধে এক ভিন্ন দ্বিতীয় গয়ার কিছু উল্লেখ করেন নাই । আইন আক- 

বরিতেও কেবল হিন্দু-গঞ্নারই প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়! যায়। তাহাতে উহা 
্ষগয়! বলিয়। গ্রলিদ্ধ এইরূপ পিখিত আছে 21 | 

গয়। নামের বুৎপত্তি বিধয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই ছুই সমাজে ছুই প্রকার 
উপাধ্যান প্রচলিত আছে। বৌফ্েরা বলেন, গয় কশ্ঠপ নামে এক ব্যক্তি অধর 

উপানক ছিলেন বুন্ধ তাহাকে এই স্থলে বিচারে পরাস্ত করেন এই নিমিত্ত 

ইহার নাম গঞ্জ হয়। হিন্দুদের উপাখ্যান প্রসিদ্ধ 'আছে। সেটি এই,__গয় 

নামে একটি অনুর ঘোরতর তপন্ত। করিয। নিজ দেহ পবিত্র করে। কি জানি 

সে তপোবলে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া দেবগণের অনিষ্টাচরণ করে এই আস্থা 

তাহারা কৌশল ক্রমে তাঁহার উপর ধর্ম-শিল! নামে একখানি বৃৎ শিলা 
সংস্থাপন ও আপনার মেই শিলার উপর নিজ নিঙ্জ শক্তির সহিত উপবিষ্ট 

হইয়। তাহাকে নিশ্চল করিয়। রাখেন। গয়ামাহাজ্মোর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার 

সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণত আছে। সেই গয়ের প্রার্থনাম্থমারে এই স্থানের নাম 

গয়! হয়। প্রথম উপাখ্যান অনুমারে, গয়াটি বৌদ্ধ-ক্ষেত্র এবং দ্বিতীয় উপাথান 

অন্ুদারে উটি হিন্দুদের ধর্মক্ষেত্র হয়। বৌদ্ধধর্শ- প্রবর্তক শাক্য-বুস্ধ এই স্থানে 
অবস্থিতি-পুর্বক ধ্যানারূঢ হইয়! জ্ঞান লাভ করেন এই নিমিত্ত এটি বৌদ্ধদের 

একটি সুপ্রাচীন প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এক্ষণে যে স্থান বৃদ্ধগ 
বলিয়। গ্রপিদ্ধ তাহার মধ্যে অনেকানেক পুরাতন বিষয় বিস্তমান আছে। যে 

বৌদ্ধ-কুল-তিলক অশোক রাজ খু, পৃ, তৃতীয় শতাবীতে বিস্তমান ছিলেন এ 

মিটি 

+.:106 60181001500 ০01 চাও [1 0210৮ 1848. 0 28০, 

11150011606 17 ৬10 05 11101061-0032118 2 00 585 ০১৪১৩ 12105 [706 
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নে ভীহারও বনৃতর নিদর্শন প্রাথ্থ হওয়া গিয়াছে *। তথায় তাহার 
ময়ের অক্ষরে বিএচিত খোদিতলিপিও অগ্তাপি দেখিতে পাওয়া বায়1। কিন্ত 
দশ পূর্ধে যে হিন্দুগয়া খিষ্ঘান ছিল, তাহার কোন নিদর্শনই প্রান্ত হওয়া 
য় না। প্রত্যুত, এক্ষণে তাহাতে হত মন্দিরাদি দেখিতে পাঁওয়! যায়, 

মূদায়ই অগ্রাচীন। একটিও গ্রাচীন নয়) কিন্তু প্রাচীন গৃহ-বিশেষের 
নে পুরাতন গৃহের প্রস্তরাদদি উপকরণে প্রস্তঙ হইয্াছে। কোন কোন 

ন্দিরের নিয়ভাগ পুরাতন ও উপরিভাগ আধুনিক । রামশিলা পর্বতের উপরি. 

চাঁগে পাতাজেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। তাহাতে একটি লিঙ্গ ও শিব. 

গার্বতীর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র প্রতিমুণ্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এ মন্দিরের 

নিয়ভাগ পুরাতন ও উপরিভাগ ইদ্দানীন্তন। কিন্তু সেই উপরিভাগ নানা 

প্রকার পুরাতন প্রস্তর-খণ্ডে নির্টিত। এমন কি, সেগুলি পরস্পর মিলিতও 

ছয় নাই। তাহার মধ্যে গ্রাচীন মন্দিরে যে খগ্ুগুলি যে ভাবে ছিল, & নব্য 
মন্দিরে তাহ! বিপর্যস্ত করিয়া বিশ্বস্ত করা হইয়াছে | গয়ার নানা স্থানে 
বিশেষতঃ গ্রধান প্রধান দেঁবালয়ের প্রাচীর বা তাহার অঙ্গন-স্থিত ছোট ছোট 
মন্দিরে হিন্দু ও বৌন্ধ উত্য় প্রকার দেবতারই গ্রতিমূত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিতে 
পাওয়া যায় &। 

এই গয়ার নান। স্থানে ইতস্ততঃ বিস্তর খোদিতলিপি বিদ্বমন আছে, কিন্তু 

তাহার অনেকগুলি এখন যথাস্থানে দেখিতে পাওয়া বায় না। সে সমুদয় গ্রথমে 
যে স্থানে যে বিষয়ের বণন উদ্দেশে খোদিত হয়, এখন আর সেস্থানে সে বিষয়ের 
বিবরণ উদ্দেশে সংস্কাপিত নাই; স্থানান্তরে পরিচালিত হইযাছে। পূর্বে ষে 
পিপি কোন বৌদ্ধ দেবাঁলয়ে বিনিবিষ্ট ছিল, এখন তাহা হিন্দ দেবালয়ে দেখিতে 

পাওয়া যায়। বিপদের সন্নিকটেই বৌদ্ধদিগের খোদ্দিতলিপি দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছে । বিষ্্পদের সমীপে হুধ্য-কুণ্ড) দেই হৃধ্য-কুণ্ডের পশ্চিম পাঙ্ে 

পপ সপাপপীস পপ 
নি ০ পপাস্পোসপিপপ্পাপী 

৫ উপক্রমণিকার ২৮* পৃষ্ঠা দেখ। ক'লকাতার ইগিয়েন্ মিউজিয়মের দক্ষিণ ও 
গ'চম দিকের নিয় তলস্থ গৃহে সেই সমন্ত বিচিত্র নিদশন-বন্থ দেখিতে পাইবে। 

1 এ, ০010101081090)3-411002501981081 501585 01111019, ৬০1. 1,, 21967 
2170 10, 

£ 8. 08701001715 10725008181 3016) 0611018, ৬০1, 1, 0. ক. 
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ছূর্যামদির ; সেই সুরধ্য-মনিরে এ লিপি অগ্কাপি বিদামান রহিয়াছে । & 

মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে বারংবার এনূপ কলিচু লেপনকর| হইয়াছে যে 

দেখিলে বোধ হুয়, এ পিপি প্রস্ৃতি বৌদ্ধ-বিষয় ও বৌদ্ধ-চিহ্ন সমুদায় গোঁপন 
করাই তাহার উদ্দেশ্ত। শ্রীমান্ কনিংহেম্ একটি খন্ক-স্বভাঁব ব্রাহ্মণের নিকট 
তাহা অবগত হই! গ্রতিলিপি করিয়া লন। এ থোদদিতলিপি-প্রতিষ্ঠার সময় 

এইরূপ লিখিত আছে, 

“মনি সব্লিতক্ক অন্ন ₹দং জাপিবী নহি | ব্রগ” ক। 

ভগবান্ বুদ্ধের নিন্বাণের ১৮১৯ সম্বতের কাত্তিক মালে কৃষ্ণপক্ষীয় গ্রতিগদে 
বুধবারে। 

সিংহল ও ব্রক্মদেশীয় বৌদ্ধদিগের মতে থু, পৃঃ ৫৪৩ অব বুদ্ধদেবের মৃত 

ঘটে। ইহা! হইলে এ খোদিতলিপি ১২৭৭ খুষ্টান্বে ধোদিত হইয়াছে বলিতে 

হয়। পূর্ব্বে উহা কোন বৌদ্ধ-মন্দিরে সরিবিষ্ট ছিল, পরে গয়ার ৃর্ধ্য-মনদিরে 
আনীত হয়। সুতরাং এঁ মন্দির এ সময্নের বহুকাল পরে নির্শিত বলি! 

স্বীকার করিতে হইতেছে। গর! ও তাহার পার্বর্তী নান। স্থানে বৌদ্ধদের ছোট 
ছোট খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিম্বাছে 1। হিন্দু ধাত্রীর| যে ফন্তদদী ও 
রামগয়ায় বিহিত বিধানে পিগুদান করিয়া! থাকেন, সেই ফল্তুনদীর নিকটে ও 

সেই বামগয়ায় অদ্যাপি বৌদ্ধপ্গের খোদিতলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে 31 এমন 

কি, বিপদের নিতান্ত নিকটে বামনী ঘাটে হিন্দুদিগের ছোট ছোট মনির ও 

দেব দেবীর পাধাণ-মুস্তি প্রতৃতির মধ্যে বৌদ্ধদিগের একটি মানপিক স্ত,প ও মেঃ 

সপে বৌদ্ধ মন্ত্র খোদিত রহিয়াছে $। 
পিপল 

4.4 001101161097521002201981051 ১০56৮ 01110012, ৬০1১1) 01. বোধ 

তিমুষতির নীম বিশিষ্ট নিষ্ব-লিখিত//হ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-মন্তর উল্লেখ করিয়া! এই খোদিত-লিগি আর 
কর। হয়। 

“নদী” নলী ্ুত্বায স্ত্বাঘ, নল: ঘক্মায আবী, 

নল: বকা বিগ্তায় বাবা,» ইত্যাদি । 
4, 90152 01 170019, ৬০1, [, 05 126, 

+. 08011176172175 1015501081091 58156) ০1 11012, ৬০1, 11170 115 

1101 891270151517 0010515 889002 089) 0, 20, 



টিগ্মি। ২১৭ 

হিঙগুদিগের গয়াম।হায্মো গ্া-যাত্রীদিগের প্রতি যোস্বাদের যোধিবৃক্ষকে ৪ 

গ্রণাম করিবার ব্যবস্থ। লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে যে স্থানকে বুন্ধগয়। বলে, 

তাহারই মধ্যে বোধিবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। সুতরাং গয়ামাহায্মে যে গয়ার 

বিষয় বর্ণিত আছে, এ বোধিবৃক্ষ সেই গয়ারই মধা-স্থিত। অতএব পূর্বে এক 

গাই ছিল) এক্ষণকার গয়। ও বুদ্ধগয়! হাহারই অন্তর্গত। 

উল্লিধিপ্ত ব্যবস্থার মধে] ধর্মকে গ্রণাম করিবারও বিধান আছে? । বৌদদের 

মতে ধর্ম কিরূপ পদার্থ, পূর্বে তাহার বিবরধ কর! গিয়াছে। ধর্ম তাহাদের 

তরিমর্তির একটি মৃত্তি। বিশেষতঃ বখন এ বিধানটি বৌদ্ধপিগের বোধিবৃক্ষের 
প্রধীম-ব্যবস্থার মধ্যে বিনিবিষ্ট হইয়াছে, তখন উহ! বৌদ্ধ'মতানযায়ী বলিয়া 

প্রতীয়মান হইতেছে। উহার একটি শ্লোকের পরেই এ বৃক্ষের গুখ-প্রতিপাদন- 

গুলে উহ! বৌদ্ধ-সমাজে প্রচলিত একটি প্রধান বিশেষণে বিশেধিত হইয়াছে। 

বোধিসত্ব শ্টি বৌদ্ধদিগের একটি অতি গ্রধান উপাধি $। বুদ্ধ ়ংই ভুরি 

ভূরি স্থলে বোধিসতব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এ বচনে উল্লিখিত কোধি- 

বৃক্ষকেও বোধিদ বলিয়। স্তব করা হইয়াছে। 

'্বহ্হজায ভান গ্স্বন্সা লর্লীলল: | 

দীছিঘন্রাঘ অস্মাম কস্বত্া ললীলল: ॥ 

গয়ামাহাত্যু। ৭। ৩২। 

চঞ্চল-দল অঙখ বৃক্ষকে বার বার নমস্কার করি। হল্জ-্বরীগ ও বোধিমন্- 

গববপ অশ্বখকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। 

রশ, বৌধিবৃক্ষ, বোধিসত্ব এই তিনটি বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক বিষয়ের একজে 

সংঘটন হওয়।তে গা মাহাক্মের এই স্থলে বৌদ্ধ ধর্মী ও বৌদ্ধমতের নিদর্শন 

লক্ষিত হইতেছে। 
০ উপর বউ 

* উপক্রমনিকার ৩+৮ পৃষ্ঠায় যে “অঙ্থখ বৃক্ষের পুণ্য্ব স্বীকার” লিগিত ্ইয়াছে, তাহা 

তাংপর্ীর্ঘ বৌদ্ধণিগের এই বৌধি নামক অঙ্বথ বৃক্ষের দেবতব-্বীকায় জানিতে হইযে। এষ্টাঝের 
প্রথম ঘ। দ্বিতীয় শতীবীতে বৃদ্ধায়ায় ধে যোধিবৃক্ষ বিদ্যমান ছিল, তাহীর কিয়দংশ ইঙিয়েন 

মিউ জিযমের দক্ষিণ.দিকের নিয়তলস্থ গৃহে দেখিতে পাইবে। ১৮৮* খৃষ্টান যে পুরাতন বোবিবৃদ্গ 

পনি বায়, তাহায়ও শাখার কাট তথায় রক্গিত হইছে। 
1 উপক্রমপিক!। ৩১১ পৃষ্টা । 
তু উপজপিক্ক। ২৭৫ পষ্টা। 



২১৮ ভারতবর্ষায় উপাঁসক-সম্প্রদায়। 

এই সমস্ত পর্ধ্যালৌচন! করিয়৷ দেখিলে, গয়াটি এক সময়ে বৌদ্ধদিগেরই 
তীর্ঘ-বিশেষ ছিল) গরে হিন্দুর তাহা অধিকার পূর্বক আপনাদের তীর্থ-বিশেষ 
করিয়! লন এইটিই প্রতীয়মান হইয়া উঠে। তত্তি্। হিন্দু-গয়ার দেবালয় 
সমুদায়ের নিতান্ত আধুনিকত্ব, পুরাতন দেবালয়াদির উপকরণে সেই সমুদয় 
নির্মাণ। হিন্দু দেবালয়ে বৌদ্ধ-গ্রতিমা ও বৌদ্ধ-খোদিতলিপির অস্তিত্ব ইত্যাদি 
পরস্পর*বিরুদ্ধ বিষস্স সমুদায়ের অন্ত কোনরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভব ও সঙ্গত হয় না। 

বৌদ্ধদিগের দেবালয়-বিশেষে বুদ্ধপদ অর্থাৎ বুদ্ধের পদ্দ-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত থাকে ইহা 

পূর্ধ্বে সথচিত হইয়াছে *। তাহাদিগের শাখা স্বরূপ জৈন-সম্প্রদ্দায়ের অনেক 
দেবালয়ে পদ-চিহ্ন ও তাহার পুজ। দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগোলপুরের 

পশ্চিমাংশে নাথনগরের সুগ্রসিদ্ধ জৈন-মন্দিরের মধ্যস্থলে বাস পুজ্য নামক 

দ্বাদশ তীর্ঘক্করের পর্দ-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। পলিতবিস্তরে বুদ্ধ-পর্দের চিহ্ন ও 

লক্ষণার্দি বর্ণিত আছে। | 

কীঘাতঘি: | শ্গামনদাথিদাহ:। ন্বুনহযাপ্তদাহ:। জান্ৃপিনদ্ঘাদাু:। 

হীঘাততিপ্র€:। দাহধধীলত্ভাাজন্নাঘধিত্তদ্স জনা আন জান দিন5কদিষ্মনি 

সমাই ঘিন বন্তত্বাহললিত্ীী ঘলালিবী। ন্নিষ্টিনলদাহী ল্ভাৰালঘলাগ্রঘিব্' 

স্বমাহ:। 
ললিতাঁবস্তর। ৭ অধ্যায়। মুদ্রিত পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠ। | 

সর্বার্থসিদ্ধ রাজকুমার শাকোর হন্তের অঙ্গুলি দীর্ঘ; হস্ত ও. পদ বিস্তৃত, 

কোমল ও তরুণ ) জাঙ্কুলিকের মত লঘু হস্ত-পদ্ ; পদযুগলের অঙ্গুলিও দীর্ঘ; 

পদতলে গুরুবর্ণ ছুইটি চক্র আছে, তাহা বহু বর্ণে চিত্রিত, উজ্জল ও প্রভাধুক্ত; 
তাহাতে সহশ্র অর এবং একটি নেমি ও নাভি বিদ্যমান আছে। 

অতি পূর্বে অর্থাৎ বৌদ্বধর্শের প্রায় প্রথমাবস্থাতেই বুদ্ধদেবের পদাক্ষ-ভঙ্গন| 
প্রবর্তিত হয়। বৌদ্ধধর্মীবলশ্বী সকল দেশীয় লোকের মধ্যেই সমধিক ভক্তি 
সহকারে বুদ্ব-পদ পূজা প্রচলিত আছে। ব্র্গ-দেশ হইতে দৈর্ঘ্যে সাত ফুট ছয় 

বুরুল এবং প্রস্থে তিন ফুটু ছয় বুরুল পরিমিত একখানি বুদ্ধ-পদ-চিহ্ন-বিশি্ট 

গ্রশ্তর আঁনয়ন পূর্বক কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়েন্ মিউজিয়মের অর্থাৎ ভারতীয় 
কৌতুকা গাঁরের দৃক্ষিণ দিকের নিয়-তলস্থ গৃহে সংস্থাপিত হয়। এ গদচিহটি 

পে ্স্পেপিপাপীপাপীপিাি 

* উপক্রমর্ণিক] | ৩১১ পৃষ্ঠা | 



টিগনি। ২১৯ € 

হুইটি অঅগর*মুণ্তি ছার! পরিবেষ্টিত | সেই দেশীয় বৌদ্ধের তাঁহার পৃজ। 
করিত। পা খানি প্রায়ই দমন্ত প্রস্তর ব্যাপিয়া আছে। কেবল নিতাস্ত গ্রান্তে 
সর্প দুইটি শয়িত রহিয়াছে । উহার কিছু পশ্চিমাংশে দৈর্ঘ্য )* দেড় হস্ত ও 
প্রস্থে ১৫ পোনর অঙ্গুলি পরিমিত আর দুইটি বুদধ-পদ-চিহ্ন বুদ্ধগয়। হইতে 
আনীত হইয়! রক্ষিত হইয়াছে। তাহার পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ে বৌদ্ধদিগের 
পূজনীয় অপর এক পদ-দূগল প্রস্তরের উপর অঙ্কিত দেখিতে পাইবে। তাহা 
মুর! হইতে আনীত *; একটি পদাঙ্ক সম্পূর্ণ এবং অপর একটির যৎকিঞ্চিৎ 
ভগ্মাবশেষ মাত্র আছে। বৌদ্ধদিগের অনেক দেবাঁলয়ের সর্ধাপেক্ষ! গ্রধান 
স্থানে বুদ্ধ প্দাঙ্ক গ্রতিঠিত থাকে । বুদগয়ার মহাবোধে অর্থাৎ প্রধান মঙ্গিরে 
স্ুবিখ্যাত বুদ্ধ-পদ্-চিহ প্রতিষ্ঠিত আছে। বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধ-পদ নাঁমেই একটি 
মন্দির ছিল, তাহার মধ্যে একখানি প্রস্তর ছুইটি পদ-চিহে চিন্তিত । সে ছুইটিও 

বৃদ্ব-পদ বলিয়! গ্রসিদ্ধ। 

হিন্দুদিগের দেবালয়ে, বিশেষতঃ তাহার প্রধান স্থানে, দেব-প্রতিমুষ্তি শাল- 

গ্রাম গোমতীচক্র গ্রভৃতিই প্রতিঠিত থাকে। যদিও কোন কোন স্থানে পদ- 
চিহ্ন আছে 1, কিন্তু তন্মধ্যে গয়ার বিষু-পদ্র ব্যতিরেকে অপর কোন পদাস্ক 

তাদৃশ প্রচারিত ও বিখ্যাত নয় এবং বুদ্ধ ও দ্মৈন গুরুদের পদ-চিহ্ের স্থা 

প্রধান গ্রধান মন্দিরেও সংস্থাপিত দৃষ্ট হয় না। গয়্াতে বিষ্ুপ্র-পৃজ। যেরূপ 

গ্রবল হইয়| উঠিয়াছে, সেরূপ আর কোথাও হয় নাই। বুন্ধ-গয়ায় অগ্তাপি 

*. উপক্রমণিক! । ২৬২ পৃষ্ঠায় অধুনাতন বৈষব-ধর্দন প্রধান মথুরাপুরীতে যে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচলনের বিষয় লিখিত হইয়াছে এটিও তাহার একটি সামান্য প্রমাণ নয়। 

+ দশনামী সন্গ্যাসীদিগের কোন কোন মঠে মহীজ্জন-বিশেষের পদ-চিহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
কলিকাতায় সন্নিকটে গঙ্গার পশ্চিম কুলে ভোটবাগানে দুই খানি প্রস্তরে দুই পদ-যুগল অস্কিত 
আছে; তাঁহাৰ একটি পদ-যুগলের চারি দিকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের চিহ রহিয়াছে। স্্যাসী- 
দিগের গঙ্গাদাগর-যাত্রার সময়ে তাহার পুজ। হইয়। থাকে দেখিতে পাই। শি স্থানের উত্তয়াংশে 
লাল! বাবুর দায়েরের ঠাকুরষাড়ীতেও হনুমানের প্রতিমূর্তির সনুখ-্থিত ছুই খানি প্রস্তরে ছুইটি 
পদ-যুগল ধোদদিত আছে। তাহাকে মাধধজির পদ-যুগল ৰলে। একটি পদে শঙ্ধের চিফ ও 
অপর একটি পদে চত্বের চিহ্ছ। কিন্তু এ কল পদাঙ্ক & এ স্থানের প্রধান উপান্ত বন্ত নয়। 
দশনামী মন্ন্যাসীদের আখাঁড়ার় গুরু দত্তীত্রেয়ের পদ-চিন্ত থাকে শুনিয়াছি। কিন্তু তাহাও তাদৃশ 
রচারিত, ধিথ্যাত এবং হিন্দুগুলীর সর্বসাধারণ লোকের প্রধান উগান্ত বন্ত বলিয়া পরিগণিত 
নয়। 



২২ ভায়তবর্ষীয় উপাসক লম্প্রদায়। 

পূর্বোজ্জ নু প্রলিদ্ধ বুদ্ধ-পদ-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। অতএব বখন এরূপ লন্লিকটে 
পন-চিহ্ব-পুজ! প্রচলিত ছিল, তখন গয়ার বিষু-পদ বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ-পদ-পুজ। 
দরে প্রকল্লিত হওয়াই সম্ভব । যখন বুদ্ধ, বুদ্ধের অস্থি বৌদ্ধদের অন্য আনু দেব 

গ্রতিমৃত্তি, বোধিবৃক্ষ প্রভৃতি বোন্ধধর্শ সংক্রান্ত বিবিধ বস্ত হিন্দুগণের উপাস্ত 

পদ্ার্থার্দির মধ্যে পরিগৃহীত হয়, তখন অরেনশেই এইরূপ মনে করিতে পারা যায়, 

বিষু-পদ পুর্বে বুদ্ধ-পদ ছিল, পরে হিন্দুরা তাহা বিষুঃ-পদ বলির] প্রচার পূর্ব 
তাহার প্রতি লোকের বদ্ধমূল ভক্তি অন্ধ! অব্যাহত রাঁথিয়াছেন। 

হিন্দুরা অন্ত অন্ত অনেক স্থানেও এইদ্প বাবহার করিয়াছেন। গাটন 

জেলার অন্তর্গত রাজগৃহ * পূর্বে বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান স্থান ছিল পরে 

হিন্দু ও মুসলমানের! তাহ! অধিকার করেন এবং তত্রদ্থ স্য,পাদির ইষ্টকাদি 

লইয়! আঁপনাপন দেবালয় গ্রতৃতি প্রস্তত করিয়! যান। এ্রীস্থানের মধ্যে বৈভায় 

ও বিপুল নামে ছুইটি পর্বত আছে। বৈভার পর্বতের পূর্ব পাদে ও বিপুন 

পর্বতের পশ্চিম পাদে অনন্ত খাষি, সপ্ত খধি, কশ্তপ খাষি, ব্রন্মকুণ্ড, মার্কগুকুণ, 

সীতাকুণ্ড, সুর্ধ্যকুণ্ড, গণেশকুণ্ড প্রত্তৃতি অনেক গুলি উঞ্চপ্রস্রব বিদ্ধমান আছে। 

সেই সমুদয় উ্ণপ্রশ্রবণের সমীপে হিন্দুদিগের যে দমন্ত দেবালয় রহিয়াছে, তাহ 

বৌদ্ধদিগের গ্,পাদির পুরাতন ইক লইয়া নির্মাণ করা হয়। তাহার একটি 

গুপের ভগ্নাবশেষ অগ্তাপি দেখিতে পাঁওয়! যায়। সেই স্ত,প খনন পুর্ব্বক ই. 
কাদি গ্রহণ করাতে, এখন তাহ। শৃন্তগর্ভ হইয়! রহিয়াছে। হিউএন্ থ.সঙ্গের 
ভ্রমণ বৃত্তাস্তান্ুসারে জান! যাইতেছে, প্রন্থানে ৪০ চল্লিশ হণ উচ্চ একটি স্তুপ 

ছিল; অশোক রাজ! তাহ! নির্মাণ করেন | রাজগিরের কিছু পূর্ব গিরিএক 

নামক পর্বতে “জরাসন্ধক! বৈঠক 1” সেটিও বৌদ্ধদিগের একটি স্তুপ বলিয। 

বিবেচিত হইয়াছে 11 বর্তমান শ্্রীক্ষেত্র যে পূর্বে বৌদ্ধক্ষে্র ছিল, ইহা! পূর্বে 

প্রদর্পিত হইয়াছে খ। জগন্নাথের রখযাতা খোটান্স্থ বৌদ্ধদিগের রখযারার 
৩ পোপ এ লাগিল 

* রাজগৃহের বর্তমান নাম রাজগির্। 
+ 18, 00011158015 21002801081081 98:56) 9£ 10018, 9০1, 1 চি 24 21021 
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ধু উপজ্রমণিকা। ৩১১ ও ৩১২ পৃষ্ঠা। 



টিপ্পনি ॥ ২২১ 

গদুষরণ * এবং জগরাথ, বলরাম, স্ভদ্রা, এই তিনটি বৌদ্ধদের বুদ্ধ, সব্য ও 

[্ঘ এই মতের বিষয় পূর্ধেধে লিখিত হইয়াছে 1। তৃপালের প্রায় নয় ক্রোশ 

ূর্কোত্বর বেতোয়া নদীপ্প তীরস্থ সাঞ্চি গ্রামে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অনেকগুলি 

হুপাদি আছে। সেই স্থানের দক্ষিপ-ারে বৌন্ধ-স্প্রদায়ী তিনটি ধরব 

ঘর্থাৎ ধর্মের নিদর্শনাত্বক আক্কৃতি-বিশেষ একত্র খোদত রহিয়াছে। বৌন্ধদিগের 

প্রচলিত মুদ্র-বিশেষে যেরূপ ধর্ধ-যন্ত্র খোদিত থাকে, উহ| তাছারই অনুরূপ । 

এক বন্তর অবিকল এক গ্রকার প্রতিরূপ এক স্থানে থকা কেনই সপ্তব হইবে? 

জেনেরেল, কনিংহেম্ গু তিনটি বৌদ্ধপিগের বৃদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ এই ত্রিমুধধিরই বিজ্ঞ" 
পক হওয়াই অতিমান্র সম্তাবিত বলিয়। বিবেচন! করেন | তিনি সাঞ্চি। 

অযোধ)1 উজ্জয়িনী গ্রভৃতি নানাস্থান হইতে, এমন কি, শক রাজাদিগের মুসা 

হইতেও প্র ধর্ম-যন্ত্র অনেক গুলি সংগ্রহ করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন $। ওঁ দ্বারের 

শিরোদেশে তাঁহার এক একটি আবার বুদ্ধাদেবের চক্র-চিচ্ছের উভয় পার্থে অব- 

খত শ। ত্র ধর্ম-ন্্র বাম, অগ্ি, মৃত্তিকা, জল ও আকাশ-বীজ স্বরূপ ঘ, র, 

ল, ব, ন এই পাঁচটি পালি অক্ষরের সমগ্টি-স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে || 

উল্লিখিত তিনটি ধর্-যন্ত্রের সহিত জগর্াথাদি তিন মৃত্তির অভেদ বা সৌদাদৃশ্ 

দেখিতে পাওয়। যায়। জেনেরেল কমিংহেম্ ভিলসা-স্ত,প-বিষয়ক বত্রিশ 

'খ্যক চিত্রপটে প্র উত্তয়কেই পার্খাপান্থি করিয়! মুদ্রিত করিয়াছেন। এই 

ৃন্তকর শেষ ভাগে :প্রকাশিত চিত্রপটে তাহার গ্রতিরূপ পপ্রকটিত হইল; 

দেখিলেই, শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণব-তিমুত্তি উল্লিখিত তিনটি বৌদ্ধ-ধর্ম-ন্ত্ের অনুকরণ 

বলির! সহবেই প্রতীয়মান হইতে থাকে। এ তিনটি যন্ত্র সমগ্র বৌন্ধ-তরিমুতি 

পরিচায়ক হউক বা না হউক, ঘখন জগগরাথপুরীর তিন মুষ্ঠি কোনবূপ পরিজ্ঞাত 

দেবারুতি, পক্থাৃতি ঝ| প্রকৃত মন্ুষ্যাকতি নয়, এবং যখন এ তিন ধর্ম-যন্রের 
এ পশশিপাশ শপ 

স্প্যান পার 
স্পপীপসপাপাস্পীপাপসসীসপানপী 

*. 10170101010 [২0591 4১519015 990610, ৬০1, 11, 20. [--8 410 ৬০, 

৮]. 0, 420 17006 3. পাঠ করিও । 
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২২২ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সন্প্রদায়। 

সহিত তাহার অত্যন্ত সাদৃপ্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন উল্লিখিত অন্মানটি 
সর্বতোভ।বেই লন্তভব ও নঙ্গত বলির! স্বীকার করিতে হুয়। 

বৌদ্ধ-মমাজে চক্র শব্ব যেরীপ প্রচপিত এবং তাহাঁদিগের মুল মস্ত গ্রতিপাদক 

ধর্ম-চক্র যেরূপ মহিমাহ্িত, তাহ! পুর্বে লিখিত হইয়াছে *। চক্র-চিহ্নটি একট 
বুদ্ধ-যন্তর-বিশেষ । বৌদ্ধশান্ত্রে বুদ্ধ-পদ্দের চক্র চিহ্ন সবিশেষ বর্ণিত আছে। 

বৌদ্ধের! বনু পূর্ববাবধি তাহার একট মুস্ত প্রস্তুত করি! তাহার উপাসন। করিতে 
গ্রবৃত্ত থাকে । তাহাদের অনেকানেক মুদ্রাও এ চিহ্ন চিন্তিত দেখা যায়। 

জেনেরেল, কনিংহেম্ সাঞ্চিস্তুপ ও নান। মুদ্র। হইতে উহার অনেকগুলি প্রতিরপ 
সংগ্রহ করিয়। একটি চিত্রপটে প্রকাশ করিয়াছেন 11 শ্রীক্ষেত্রে বিষুর সুদর্শন- 

চক্র খোদিত আছে। শব্ধ-চক্রাদি যেমন বিষ্ণুর পদ-চিহমাত্র, সুদর্শন সেরূপ 

সামান্য বস্ত নয়। পুকষোত্বম মাহাজ্যে সুদর্শনের অপার মহিমা! পরিকীপ্তিত হয়। 

এমন কি,তাহা স্ভদ্র! ও বল্রামের সহিত নমাঁন পরস্থ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে 

রাজেন্্রল।ল বাঁবু সেই বিষণ চক্রুকে বৌদ্ধদিগের এ বুদ্ধচক্র বলিয়! অনুমান 
করেন $1 এ অন্মানটি গ্রমাণসিদ্ধ হইলে উপস্থিত প্রস্তাবের বিশেষরূ্প পোষক 

হয় তাহার সন্দেহ নাই । পূর্বোক্ত লাঁলাবাবুর সায়েরে যে জগন্নাথের গ্রতিমু্ি 

আছে, তাঁহার বাম পার্খে একটি কাষ্ঠথণ্ডে অস্কিত সুদর্শন-চক্র নামে এক রুপ 

চজের প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে । জগন্নাথ ভিন্ন অন্ত কোন দেবতার নিকট 

নুদর্শনের গ্রতিরূপ দেখিতে পাই নাই। যদি বৌদ্ধধন্ম-মূলক জগন্লাথ-মুণ্তি ভিন 

অন্য কোন দেবতার সমীপে সুদর্শন চিহ্ন দেখিতে না পাওয়! যায়, তবে উল্লিখিত 

*. উপক্রমণিকা। ২৭৮ পৃষ্ঠ । 
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বিজ্ষলিদ্কালব নী অন্বললানুহ্ক্ষল: ॥ 

গকরথন্গনহাদ শ্র্ঘজ্ছাক্ষললাহ্ল: | 

নহানুঘলন্গাভ আহ্যল্ দল্পগান্জানি: ॥ 

সুললান্ধনি দষাবমন্তুজতীজকন্ধ বক: | 

সুলরা ল্াকন্রহুল? অব্যলামযাহিব্বী ॥ 

পূরুষোত্তমমাহাত্্য । ১৭ অধ্যায়। ৮১, শ্লোক। 
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টিপ্ননি। ২২৩ 

অভি্রায়ই সমধিক সম্ভাবিত বলিতে হয়। আরঙ্গাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত ইলো- 

রার নিকটস্থ একটি বৌদ্ধ-দেবালয় অগ্তাপি জগন্নাথের মন্দির বলিয়! বিখ্যাত। 

ইছাতে, হিন্দু-দেবতার “জগন্নাথ এই নামটিও বৌদ্ধের নিকট হইতে গৃহীত 

এইরূপ অক্লেশেই মনে হইতে পারে *। 

জগন্নাথক্ষেত্রের কিছু উত্তরে অবস্থিত ভুবনেশ্বর তীর্ঘে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম 

অতিশয় গ্রবল ছিল। তথাকার কেশরী নামক যে নৃপতিবংশীয়েরা ৪৭৪ খুষ্টাব 

হইতে ১১৩২ খষ্টাব্ব পধ্যস্ত তথায় রাজত্ব করেন, তাহ!রা শিবোপাসক ও শৈব- 

সম্প্রদায়ের সহায়ভূত ছিলেন। দেড়খত বৎসর পর্যাস্ত শৈব বোদ্ধে বিবাদ বিস- 

স্বাদ চলে ; অবশেষে শৈবের! জয়ী হইয়া বৌদ্ধদিগকে পরাতব করেন। শৈব 

রাজার! ভূবনেশরে সহজ সহআ দেব-মন্দির প্রস্তত করিয়া শৈব-ধর্মের সমধিক 

প্রাদুর্ভাব সাধন করেন। তাহার! ঝৌদ্ছদেবাদির প্রতিমুর্তির অনুকরণ করিয়| 

বিস্তর দেব-প্রতিমা দ্ি নির্মাণ করেন এবং বৌদ্ধ'সম্পরদা মী ধ্যানারূঢ ভিক্ষু-ুর্তিকে 

আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অনেক স্থানে অনেক প্রতিমুন্তি প্রস্তত করিয়া যাঁন। 

নেই সকল মন্দিরাদির অধিকাংশ ভগ্ ও নষ্ট হইয়! গিয়াছে ।1 

তথাকার ভাস্করেশ্বর, কোটিতীথেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি কোন কোন স্থান বৌদ্ধ- 

লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া! বিবেচিত হইয়াছে । কোটি-তীর্েশ্বরের মন্দির পূর্ব" 

কার, কোন প্রাচীনতর গৃহের প্রস্তরাি লইয় প্রস্তুত কর! হয়। তাহাতে থে 

সকল বিষয় খোদিত আছে তাহ।র কতকগুলি বৌদ্ধদিগের খোদিত প্রতিমূর্তি 

প্রভৃতির অনুরূপ । বৌদ্ধদেব চৈতাদি হইতেই মে সমুদ্বায় সংগৃহীত হওয়াই সস্তা- 

বিত বলিয়। অনুমিত হইয়াছে । ভাস্করেশ্বরের মনিরও পুরাতন গৃহ বিশেষের 

গ্রস্তরাদিতে প্রস্তত। তাহ! দেখিতে দ্বিতল । এ মন্দিরের চারিদিকে যে চত্বর 

আঁছে, তাহাই প্রথম তল। তাঁহার উপরের তগটি প্রকৃত মন্দির। সেই 

মনিরে নয় ফুট তিন বুরুল দীর্ঘ একটি লিঙ্গ আছে। অশোকের শিলাস্তস্তের 

সহিত ইহার আকার প্রকারের সৌসাদৃগ্ত দেখিয়া এইরূপ অন্তমিত হইয়াছে যে, 

এটি বৌদ্ধ রাজ! অশোকের শিলান্তত্ত ছিল; সময় ক্রমে ভগ্ন হইয়া যায়) হিন্দুর! 
শপ পপপপপাপাশি 

*. 13101159109, 0. 369 ॥ 
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২২৪ ডারতবর্ষীয় উপাঁসক-সম্প্রদাঁয় 

তাহা অধিকার পুর্ব্বক এ স্তন্তের নিম্ব-ভাগের উপর একটি মন্দির গ্রন্তত করে 
এবং সেই স্তস্তের অবশিষ্ট ভাগকে শিব-লিঙ্গ বলিয়! প্রচার করে *। যখন 

অন্তান্ত স্থানে হিন্দুদের এইরূপ ব্যবহার দেখিতে দেখিতে পাওয়! গিয়াছে, 

তখন ভুবনেশ্বরেও সেইরূপ নংঘটিত হওয়া! অসম্ভব নয়। 
অতএব হিন্দুর! যখন বৌদ্ধদের অন্তান্ত স্থান অধিকার করিয়া! আপনাদের 

দেব-স্থান করিয়াছেন, তখন তাহাদের গয়াও সেইরূপ করিবেন ইহাতে অপন্ত. 
বনাকি? প্রত্যুতঃ যখন সে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ গ্রাণ্ড হওয়! গিয়াছে, 
তখন গয়| যে বছ পূর্ব্বাবধি বৌদ্ধদ্দিগের একটি প্রধান ধর্ম ক্ষেত্র ছিল) পরে 
হিন্দুর! উহ অধিকার পূর্বক আপনাদের একটি প্রধান ভীখস্থান করিয়! লম 

তাহাতে আর সনোহ করিবার বিষয় নাঁই। 

ফাহিয়ন্ খৃষ্টাঝের পঞ্চম শতাবীর প্রারত্তে দেখেন। লোকে এ স্থান পার 

ত্যাগ করিয়। গিয়াছে 1। হিউএন্থগঙ্গ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে উহাতে 

বিস্তর হিন্দুর বসতি দৃষ্টি করেন এবং তন্মধ্যে একরূপ সহশ্র ঘর ব্রাহ্মণের উন্নেখ 

করিয়! যান :। অতএব দে সময়ে.হিন্দুর! গয়ায় গ্রাৃভূ্ত হইতেছিলেন বলিতে 

হয়। তাঁহার! রূপ গ্রবল হইলে পর যে অংশ বৌদ্ধদিগের অধিকৃত রহিল 
তাঙাই বুদ্ধগয়। নামে অভিছিত করিলেন এই অনুমানটিই খ সর্বতোভাবে 

সন্ভব। শ্রীমান কনিংহেম্ বলেন, বুন্ধগয়াকে মচরাচর বোধগয়। বলে) উহা 

বৌদ্ধদিগের বোধিবৃক্ষের নাম অনুমারে উৎপন্ন হইয়াছে $। ফলতঃ এই দমন 

বিবেচন| করিয়। দেখিলে, বুদ্ধগয়াটি আধুনিক নামই বোধ হুয়। 

(শৈ, স। ১৩ ও ১৪ পৃষ্ঠ 1) 

ধবীপে যে পুর্বে হিন্দু-ধর্ণ গরচলিত ছিল, এখন এখানেই তাহার যখঃ 

প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথা হইতে সংগৃহীত শিব, পার্বতী, গণেশ গ্রনৃতির 

সাল শশী 
পাম্পি ,শ পপ শিকি পীপা ৭ শিপীপাসপিপিপী ৩ ৩ 
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টি্নি। ২২৫ 

পাষাণময় গ্রতিমূর্তি,কলিকাতাস্থ ভাঁরতবর্ষীয় কৌতৃকাগারের * দক্ষিণ দিফের 

নিয়-তগস্থ একটি গ্রকোষ্টে দেখিতে )পাইবে। 

( শৈ, স, ৩৮ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি.অতর্পনীয়.ধন-লোভ ও 

অভিচার মন্ত্রাদি-জপ।) 

এদেশীয় লোকের পুর্বাপেক্ষা! এখন অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে 
তাহ! কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু অনেকে চির-জীবন কেবল অর্থোপার্জন 

পূর্বক তাহা সঞ্চয়, বায় বা অপব্যয় করিয়। আযুঃশেষ করেন। তাঁহারা এই 

রূপ ব্যবহার করাই জীবনের একমাত্র সার কার্য জানেন; মহ্ুষ্য-পর্দের উপ- 

যুক্ত কোন হিতকর কার্য অনুষ্ঠান কর! দুরে থাকুক, এক বার চিন্তাও করেন 

না। আত্ম ও জনসমান সম্বন্ধীয় লঘু গুরু কত প্রকার কর্তব্য কর্ম আছে, সে 

বিষয় একবার মনেও করেন না। নিজ নিপ্প লেখনীকে রঙ্গভূমির অস্ুন্দর-রূপ 

নৃত্যকরী বিকণাঙ্গী নর্তকীর সজ্জায় সজ্জিত এবং পিতামহী ও মাঁতামহীর 

নিকট শিক্ষিতনূপ উপস্ঠান-মন্থুবাদারদি অর্থকরী বিগ্তার অনুপযুক্ত দ।সীত্ব-পদদে 
নিযুক্ত করিবার গ্রথ। এনেণীন্ বিগ্ক(ভিমানী অনেক গ্রন্থ কারেরই বিগ্তা-ফলোৎ' 

পল্ভির পরিসীম। হইয়া রহিল। নানা কারণ বশতঃ তৃলোকের কল্যাণকর ও 

নর-কুলের উন্নতি-নাধক গুরুতর ব্ষিয়ে আমার্দের আর মতি গতি হইল ন]। 

এদেশীয় কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি বিজ্ঞান-বিশেষের অন্ুশীলন-ব্রতে ব্রতী হইয়! 

তৎনংক্রাস্ত অভিনব তত্ব নিরূপণ চেষ্টায় কালাতিপাত পুর্ব জীবন সার্থক করি- 

তেছেন এই চিরাভিলধিত বিষয়টি দর্শন ও শ্রবণ করা আমাদের ভাগো ঘটিল 

না। 

সম্প্রতি আত্মশাপন-বাবস্থার সুচন। হইবার পর, কোন কোন গ্রামে গ্রামস্ক 

লোকের তৎস্ন্বীয় আত্ম-হিত-কল্পনারুঙ্ননাদি শুনিতে পাওয়া যায়। এটি 

একটি ভাল কথ! তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই মাঁধারণ.হিতকল্েও শত্রত!" 

* কৌতুক শের অর্থ কৌতুহল অর্থাৎ, অপূ্ব বন্ত দর্শনাদির অভিলাষ। যে গৃহে দেই 

কৌতুক-বিষয় সমুদার অর্থাৎ অপূর্ব ছুল'ভ সামগ্রী সকল বিদামান থাকে, তাহার নাম 

কৌতুকাগার। 

৭ 



২২৬ ভারতবর্ষীয় উপাসকম্সম্প্রদায়। 

সাধন ও বিদ্বেষ-বচন রূগ অভিচার-মন্ত্রজপের অসভ্ভীব নাই। বাঁজপুরুষের! * 

এ দেশীয় কলাপ-বুক্ষের কোন কোন শু প্রায়-শাথ। পল্পবে জল সেচন বা সে 

বিষয়ের আশাদান করিয়া আমার্দিগকে কৃতজ্ঞত।-রদে আর্র করিতেছেন ) কিন্ত 

উহার মূল-ক্ষয়নিবারণের উপায় কি? তাহারা সবিশেষ যত্কু করিলেও এদেশীয়" 

দিগের স্বাস্থয-ক্ষয় ও ধর্ম-ক্ষয-প্রবাহের কত দুর প্রতিরোধ করিতে পারেন বলিতে 

পারি না। অপরাপর বিষয়ও সুসিত্ধ হওয়া রাজ! প্রঙ্জ| উভয়ের অবিচলিত 

সভ্ভাব ও অপ্রতিহত্ত গুভ-চেষ্টার উপর নির্ভর করে। 

* এ পদটি আপাততঃ বহুবচনীন্ত ন। হইয়া একবচনাস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। প্রজা-বংসল 
ভক্তিভীজন লর্ড রিপন্ এক বই ছুই ব্যক্তি নন। কিন্তু আমর! তাঁহার উপযুক্ত প্রজ। নই। 

এদেশীয় অধুনাতন ধনিগপ। তোমর। কিছু মনুষ্যত্ব-ভাবাপন্ন হইলে, এ সময়ে অনেক বিংয়ে 

বিশেষ কূপ উপকার দর্শিত তাঁহার সনোহ নাই । দেশের লোক কি ভাবিতেছেন? নির্দিষ্ট পাচ 

বংসর অতীত হইলেই কি তাহাকে বিদীয় দিয়! অশ্রজলে প্লাবিত হইতে হইবে? এই অবধি 

সে বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য-অবধারণে প্রবৃন্ধ হওয়! উচিত। রাম-রাজ্যের কাল দীর্ঘ হওযই 

্রার্থনীয়। তদর্থ প্রাণপণে চেষ্ট! কর।ই কর্তব্য । 

গ্রিতীয় ভাগ সমাগু। 
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